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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ :  

Παναγιώτης Πανούσης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος  

Γεράσιμος Λάλλης, Αντιπρόεδρος (ειδικώς ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ) 
Σοφία Αλεξιάδου, Μέλος (ειδικώς ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙ-
ΚΑΤ ΑΤΕ) 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ όσων γνωρίζουμε:  

α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
της ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο και 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής των κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 

 

Αθήνα 10 Απριλίου 2014 

Παναγιώτης Πανούσης Γεράσιμος Λάλλης Σοφία Αλεξιάδου 

 

 

  

Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – 
ΚΑΤ ΑΤΕ 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ, οι οποίες αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 
2013, 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 Διοίκησης 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 Διεθνή 
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. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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. 
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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 ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ και 
των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 
1) Η παρούσα έκθεση ελέγχου διορθώνει και τροποποιεί την έκθεση 
ελέγχου της 30ης  Μαρτίου 2014, λόγω επαναπροσδιορισμού της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, όπως αναλύεται στην 
σημείωση 5.35.   
2) Στην ύπαρξη υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική 
δραστηριότητα της εταιρείας ποσού ευρώ 22,72 εκ. (ο Όμιλος), ποσού ευρώ 22,71 εκ. 
(η Εταιρεία), αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών, αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων 
και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσού € 61,71 εκ. (Όμιλος) και ποσού € 61,75 εκ 
(Εταιρεία). 
3) Στη σημείωση 5.8 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31.12.2013 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 51,97 εκ. (Όμιλος και Εταιρεία). 
4) Στη σημείωση 5.7 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας από το Δημόσιο.  
5) Στη σημείωση 5.34 της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά 
στις ενέργειες της εταιρείας για την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 και την 
παραδοχή για τη συνέχιση της δραστηριότητας. 
6) Λόγω του ύψους των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.  
Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής 
έκβαση της έφεσης, της Εταιρείας, κατά της απόφασης απόρριψης της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας 
παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου και της 
Εταιρείας στο μέλλον 
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
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α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 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 
Διαχείρισης του Διοικητικού 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. 

γ)    Για την χρήση 2013 η εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 
παραγ. 5 Ν.2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό 
κυρώσεις. 
 
 

Κηφισιά 10 Απριλίου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24201  

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά

ΑΜ ΣΟΕΛ 167  
 

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά

ΑΜ ΣΟΕΛ 167  



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

9  

 
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (1/1-31/12/2013) 

 
Η παρούσα Διορθωμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική 
περίοδο από 1/1-31/12/2013 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
107 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  

α) Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις δραστηριοτήτων   

Τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσης 2013 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 22,13 εκ. 
ευρώ για την εταιρεία και 22,14 εκ. ευρώ για τον όμιλο, έναντι 23,11 εκ. ευρώ για την 
εταιρεία και 21,96 εκ. ευρώ για τον όμιλο στην προηγούμενη χρήση 2012. 

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης 2013 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 22,72 
εκ. ευρώ για την εταιρεία και 22,73 εκ. ευρώ για τον όμιλο, έναντι 21,08 εκ. ευρώ για 
την εταιρεία και 19,92 εκ. ευρώ για τον όμιλο στην προηγούμενη χρήση 2012.  

Στη χρήση 2013 παρατηρήθηκε περαιτέρω  μείωση των εσόδων κατά 52,66%, τα οποία 
ανήλθαν σε 252 χιλ. ευρώ έναντι 532 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2012. Η 
μείωση αυτή οφείλεται  στην μη ύπαρξη νέων συμβάσεων έργων προς εκτέλεση μετά 
την ολοκλήρωση των παλαιοτέρων. 

Το μικτό κέρδος της  τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα επειδή 
επηρεάσθηκε από μη προβλεφθέντα κόστη έργων.  

To χρηματοοικονομικό κόστος στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 2,67 εκ. ευρώ έναντι  
1,88 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των τραπεζικών τόκων που ανήλθαν σε 4,2 εκ. ευρώ έναντι 3,4 εκ. ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης 2012. 
 
Τα άλλα έσοδα της τρέχουσας χρήσης αφορούν κυρίως ενοίκια που ανήλθαν σε 406 
χιλ. ευρώ έναντι 413 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2012  και λοιπά έσοδα 175 
χιλ. ευρώ έναντι 287 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2012. 

Τα άλλα έξοδα της τρέχουσας χρήσης αφορούν κυρίως  πρόβλεψη απομείωσης 
επίδικης απαίτησης κατά του ελληνικού δημοσίου ποσό 6,98 εκ. ευρώ έναντι ποσού 
9,99 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ποσό των 206 χιλ. ευρώ λοιπές προβλέψεις 
απομείωσης απαιτήσεων, ποσό 4,97 εκ. ευρώ αποσβέσεις αδρανούς πάγιου εξοπλισμού  
2,22 εκ. ευρώ πρόστιμα και προσαυξήσεις έναντι 948 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, 
ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 560 χιλ. ευρώ, 1.608 χιλ. ευρώ ζημίες από 
αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα και 243 χιλ. ευρώ  κόστος εσόδων από επενδύσεις 
σε ακίνητα. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν  σε αρνητικά επίπεδα 24,24 εκ. ευρώ για τον 
όμιλο και 24,11 εκ. ευρώ για την εταιρεία, συνέπεια των ήδη διαμορφωθέντων από 
την 31.12.2012 αρνητικών ιδίων κεφαλαίων εξαιτίας  της επιβάρυνσης τους από την 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για το έργο «Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με 
τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας» του άξονα 
ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ», καθώς και από τα ζημιογόνα αποτελέσματα της χρήσης 2013 τα οποία 
επιβαρύνθηκαν από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για το έργο: << ΣΚΑΡΦΕΙΑ 
(ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ) - ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Χ.Θ. 1+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 18+000) ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΕΥΔΕ -ΠΑΘΕ">>. 



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

10  

Το  θέμα  για την υιοθέτηση  μέτρων κατά το άρθρο  47 του Κ.Ν 2190/1920 για την 
αποκατάσταση της διαμορφωθείσας κατά την 31.12.2013 σχέσης των ιδίων κεφαλαίων  
θα τεθεί εκ νέου υπ’ όψιν της Τακτικής Γενικής συνέλευσης  των μετόχων της 
30.06.2014. Παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την διεκδίκηση των επίδικων 
απαιτήσεων της. Η θετική έκβαση των επίδικων απαιτήσεων που έχουν απομειωθεί 
καθώς και η επιτυχής έκβασης της ασκηθείσας έφεσης για την ολοκλήρωση υπαγωγής 
της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 N.3588/2007 θα βελτιώσει 
τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και θα δώσει ώθηση για επαναδραστηριοποίηση της 
εταιρείας στο πεδίο των κατασκευών.  

Στην τρέχουσα χρήση παρά της επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε η διοίκηση της 
εταιρείας, δεν κατέστη εφικτή η είσπραξη των απαιτήσεων της για λόγους που 
άπτονται της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η 
κάλυψη των υποχρεώσεων της.  

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης  ανέρχονταν στο 
ποσό των 51,98 εκ. ευρώ και αφορούσαν επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα σε 
καθυστέρηση ποσού 29,51 εκ. ευρώ, υποχρεώσεις από φόρους ποσού 12,06 εκ. ευρώ,  
μισθοδοσία προσωπικού ποσού 5,19 εκ. ευρώ και υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 
5,2 εκ. ευρώ, συνέπεια της απώλειας ρύθμισης των οφειλών προς αυτά. 

 
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

Οι παρακάτω αριθμοδείκτες απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά 
φόρων σε σχέση με τις πωλήσεις : 

  31.12.2013 31.12.2012 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/ 
Πωλήσεις -8.778,49% -4.123,46% 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά 
φόρων/Πωλήσεις -9.012,42% -3.738,83% 

 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας : 

 

  31.12.2013 31.12.2012 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/  
Ίδια κεφάλαια 91,79% 1.451,56,% 

 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει το μεικτό κέρδος της χρήσης ως ποσοστό 
επί των κύκλου εργασιών : 

  31.12.2013 31.12.2012 

Μικτό αποτέλεσμα/ πωλήσεις -42,78% -112,35% 
 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί 
σε κυκλοφορικό και πάγιο ενεργητικό 
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  31.12.2013 31.12.2012 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 55,56% 52,16% 

Πάγιο ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 42,41% 46,00% 
 
 

Οι παρακάτω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας 

  31.12.2013 31.12.2012 

Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων -13,26% -0,91% 
 

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια 

  31.12.2013 31.12.2012 

Ίδια κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό -36,06% 1,99% 

 

β) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη χρήση 2013 και η επίδρασή 
τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013  
ήταν: 

 
-  Η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών  λόγω έκπτωσης της εταιρείας, με το 
αιτιολογικό ότι δεν συμμορφώθηκε σε ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας, του έργου << 
ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ) - ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Χ.Θ. 1+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 18+000) 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΥΔΕ -ΠΑΘΕ">> και η πληρωμή τους από την τράπεζα Πειραιώς καθολική 
διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας στο Κύριο του έργου. Επί της ως άνω έκπτωσης η 
εταιρεία έχει προσφύγει σε ένδικα μέσα καθώς σύμφωνα με την νομολογία η 
συμμόρφωση του αναδόχου προς την ειδική πρόσκληση πρέπει να οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού, η οποία δεν συντρέχει εάν η μη συμμόρφωση 
οφείλεται σε συνυπαιτιότητα του Κυρίου του έργου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αβίαστα προκύπτει ότι η εταιρεία δεν βαρύνεται με την απαιτούμενη από τον νόμο « 
αποκλειστική υπαιτιότητα». Στη χειρότερη περίπτωση  θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η 
μη συμμόρφωση οφείλεται σε συνυπαιτιότητα, η διαπίστωση όμως αυτή δεν επιφέρει 
την έκπτωση του αναδόχου και συνακόλουθα των εγγυητικών επιστολών του έργου. 

 

Τακτική  Γενική  Συνέλευση  

Στις 28 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας όπου λήφθηκαν οι παρακάτω κύριες αποφάσεις : 

-  Εγκρίθηκαν  οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες  
οικονομικές  καταστάσεις  της εταιρικής  χρήσης  1/1 – 
31/12/2013. 

- Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 
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- Εξελέγη  ως τακτικός ελεγκτής ο κος Μαργαρίτης Κωνσταντίνος και ως 
αναπληρωματικός ο κος Μαρινάκης Παναγής, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας 
« KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ»,για τον έλεγχο των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2013. 

- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς  και  για τις 
παρασχεθείσες στην εταιρεία υπηρεσίες τους για το έτος 2012 και 
καθορίστηκαν οι αμοιβές τους για το 2013. 

- Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατά το άρθρο 47 
του Κ.Ν 2190/1920, αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας για την Α΄ Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση της 10/7/2013. 

 
Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις 
α) Στην Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 10ης 
Ιουλίου 2013, ελλείψει απαρτίας δεν λήφθηκε απόφαση επί του θέματος «Λήψη 
απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920».   
β) Στην Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουλίου 2013 
ελλείψει απαιτούμενης από το νόμο πλειοψηφίας απορρίφθηκε η πρόταση του Δ.Σ.  για 
τη «Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 
2190/1920».   
 
Συμφωνία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν.3943/2011 

 
Δυνάμει της υπ’αρίθμ.1023/10 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εκδόθηκε επί της από 20/08/2010 
αίτησης της εταιρείας, διατάχτηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τις 
οφειλές της. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίσθηκε μεσολαβητής, ο οποίος και 
επέτυχε τη σύναψη της συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών της εταιρείας και 
κατόπιν τούτων με την από 29/02/2012 αίτηση της εταιρείας εισήχθη ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) προς 
επικύρωση η ανωτέρω καταρτισθείσα με τους πιστωτές συμφωνία. Η ανωτέρω αίτηση 
στης εταιρείας συζητήθηκε την 29/05/2013 και εκδόθηκε επ’ αυτής η υπ’ αρ. 
1072/2013 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δεν έκανε δεκτή  την αίτηση 
της εταιρείας περί επικύρωσης της κατατεθείσας με τους πιστωτές συμφωνίας και 
λήξεως της συνδιαλλαγής. 
Κατά της υπ’ αρ. 1072/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) κατατέθηκε  η από 25/10/2013 έφεση της 
εταιρείας, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης η 
08/05/2014. Επιπλέον η εταιρεία θα  ασκήσει κάθε πρόσφορο μέσον για την 
προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών 
της. 

 

γ) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι : 

- Ο κίνδυνος ρευστότητας που  εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό εξόφλησης και 
επιστροφής των οφειλόμενων από το Δημόσιο προς την εταιρεία καθώς και από  
την επικύρωση της συμφωνίας  συνδιαλλαγής του άρθρου 99 από το αρμόδιο 
δικαστήριο. 

-  Η αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της έφεσης που άσκησε η εταιρεία κατά 
της απόφασης 1072/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(Διαδικασία Εκούσιας 
Δικαιοδοσίας) , η οποία δεν έκανε δεκτή  την αίτηση της εταιρείας περί επικύρωσης της 
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κατατεθείσας με τους πιστωτές συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής, στην 
περίπτωση που η εταιρεία δεν προβεί σε άλλες ενέργειες που να προσβλέπουν στην 
ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της 

- Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων των δανειακών υποχρεώσεων με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αύξησης του κόστους 
δανεισμού σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων, ενώ σε περιόδους μείωσης 
των επιτοκίων η επιβάρυνση θα μειώνεται με την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες 
δεν θα αυξήσουν τα spread. 

-  Ο κίνδυνος από τη μεταβολή των τιμών των εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων 
που κατέχει η εταιρεία. Ήδη από τη χρήση 2008 η εταιρεία δέχθηκε τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης, οι οποίες στο βαθμό που 
συνεχίζεται η κρίση δεν αναμένεται να αντιστραφούν ουσιαστικά.   

- Ο κίνδυνος από την έκβαση του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων 
χρήσεων. Έναντι του κινδύνου αυτού η διοίκηση της εταιρείας έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη ποσού 210 χιλ. ευρώ. 

δ) Προσωπικό 

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και 
εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες του κλάδου ικανά να συνεργάζονται τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
οποιοδήποτε θέμα και αν αντιμετωπίσει η εταιρεία και ο όμιλος στα πλαίσια της 
λειτουργίας τους.  

 

ε) Πληροφορίες της παρ. 7 και επεξηγηματική έκθεση της παρ.8 του 
άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

 Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 24.493.366,50 διαιρούμενο 
σε 81.644.555 ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η 
κάθε μία. 

Όλες οι μετοχές της εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
άυλη μορφή, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για το χρονικό διάστημα από 20.10.2008 
μέχρι 30.4.2009 στην κατηγορία της χαμηλής διασποράς και ειδικών 
χαρακτηριστικών. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η μια (1) μετοχή. 

Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). 

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα μέτοχο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση 
περισσότερων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν δικαιώματα με οποιοιδήποτε 
τίτλο σ’ αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα 
οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα και τον αυτό αντιπρόσωπο, ο 
οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων. Σε περίπτωση διαφωνίας 
αυτών, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Η συμφωνία αυτή πρέπει να 
γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία. 

Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν 
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο Νόμος.  
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Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την 
εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  Το μέρισμα κάθε 
μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
όπως οι εκάστοτε αποφάσεις της αρμόδιας αρχής ορίζουν επί μετοχών εισηγμένων 
στην ΕΧΑΕ. 

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου 
Νόμου 2190/1920. 

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της 
αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση 
διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της 
εκκαθαρίσεως  της εταιρικής περιουσίας. 

Η εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε από πρόσωπο 
που ενεργεί στο όνομά  του,  αλλά για λογαριασμό της, κατά τα οριζόμενα στο 
νόμο. 

 Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται από το καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου 
μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές 

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας 
κατά την 31.12.2013 και κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 είναι οι 
εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜ/ΧΗ % 

ΑΜΕΣΗ       
& ΕΜΜΕΣΗ  
ΣΥΜ/ΧΗ % 

1. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,080 31,030 * 

2. ΤΕΡΝΑ ΑΕ 22,147 22,147 

* στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 
του μετόχου ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 
προέρχεται μέσω της εταιρείας συμφερόντων του MONET CAPITAL INC, ήτοι 
0,950% 

 

  

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα 
ελέγχου. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
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Δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που να απορρέουν από τις 
μετοχές της Εταιρείας. 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων της εταιρείας για περιορισμούς στη 
μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση 
των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 
2190/1920. 

Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία για την 
έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών . 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας 
πρότασης. 

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 
Εταιρίας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του προσωπικού της, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.  

 
στ)  Δήλωση Εταιρικής  Διακυβέρνησης 

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η εταιρεία μέχρι την δημοσίευση του Ν. 3873/2010, εφήρμοζε τις αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων που ορίζονταν 
από την σχετική νομοθεσία, όπως ο Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων  Εταιρειών, ο 
Νόμος 3016/2002 που επέβαλε την συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων εταιρειών, την θέσπιση 
και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση κανονισμού 
λειτουργίας, ο Νόμος 3693/2008 που επέβαλε την σύσταση επιτροπής ελέγχου καθώς 
και ο Νόμος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και σε πρόσθετες 
εταιρικές γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους στο πλαίσιο προετοιμασίας των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

Μετά την δημοσίευση του Ν.3873/2010 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) η 
εταιρεία με σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της με τις επιταγές του Νόμου, αποφάσισε 
να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο κώδικα στα θέματα που την αφορούν.   

Ο Κώδικας του Σ.Ε.Β. που είναι διαθέσιμος στο http://www.sev.org.gr/ εκτός των 
«γενικών αρχών» που απευθύνονται σε όλες τις εταιρείες εισηγμένες και μη, 

http://www.sev.org.gr/
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περιλαμβάνει και «ειδικές πρακτικές» που αφορούν μόνο σε εισηγμένες εταιρείες. Η 
εταιρεία μας σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα ανήκει στις εταιρείες «μικρότερου 
μεγέθους» και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του. Όσον αφορά τις ειδικές 
πρακτικές του κώδικα, με εξαίρεση τις ειδικές πρακτικές που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι του κώδικα, για τις οποίες παρέλκει η υποχρέωση περί εξήγησης μη 
συμμόρφωσής τους (εκτός της ειδικής πρακτικής Β.Ι (1.4) «η επιτροπή ελέγχου θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής») με την οποία η εταιρεία συμμορφώνεται, 
υφίσταται ορισμένες αποκλίσεις συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη 
εφαρμογής, για τις οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που 
δικαιολογούν αυτές. Οι συγκεκριμένες αποκλίσεις είναι οι εξής :  

 
Μέρος Α – Το Δ.Σ. και τα μέλη του 

 
 

Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, που 
να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και να 
προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών 
μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας 
σε σχέση με τις αμοιβές αυτές  είναι σταθερή και διαμορφωμένη.  

 
IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως μέρος του εσωτερικού 

κανονισμού της εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα 
στα μέλη του Δ.Σ. και στην εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη 
διαμορφωθεί. 

Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών 
δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ή 
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το 
διορισμό τους στο Δ.Σ. 

 
V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ. 
 
Στην παρούσα χρονική στιγμή η εταιρεία μας δεν δύναται να εναρμονισθεί με την 

ειδική πρακτική Α.V. (5.1) που προβλέπει μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ. τέσσερα 
(4) χρόνια, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του 
καταστατικού της εταιρείας μας «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από 
τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία …» και η 
συμμόρφωση απαιτεί τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του καταστατικού.   

 
 
 
VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως 
επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του. Το Δ.Σ. στην αρχή κάθε 
ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα 
δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, 
καθώς όλα τα μέλη του είναι κάτοικοι νόμου Αττικής και είναι ευχερής η σύγκληση και 



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

17  

συνεδρίαση του Δ.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς 
την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσης. 

Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό 
γραμματέα κατά την άσκηση του έργου του, καθώς υπάρχει η τεχνολογική υποδομή 
για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιπλέον η 
ύπαρξη ενός επιπλέον ανώτατου υπαλλήλου θα επέφερε δυσανάλογο κόστος στην 
εταιρεία. 

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για 
τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ. 
πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία στα ζητήματα της εταιρείας 
και διαθέτουν αποδεδειγμένα οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 

Δεν υφίσταται πάγια πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές 
του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών 
συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά 
περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 

 
 
VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του 
Προέδρου του Δ.Σ. με διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος 
ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αφενός επειδή δεν υπάρχει ανεξάρτητος 
Αντιπρόεδρος και αφετέρου επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θεωρείται αναγκαία 
με βάση την οργανωτική δομή της εταιρείας. 

 
Μέρος Β – Εσωτερικός έλεγχος 
 
1.  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
 
Λόγω του μεγέθους της εταιρείας, δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην 

επιτροπή ελέγχου για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, 
καθώς η σύνθεση της επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών 
της διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. 

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επί πλέον των προβλέψεων του Νόμου.  
Η εταιρεία όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση εφαρμόζει πιστά όσα 

προβλέπονται από τους υποχρεωτικούς κανόνες που ορίζονται από την εκάστοτε 
νομοθεσία και δεν ακολουθούνται εφαρμοσμένες πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων 
του Νόμου. 

 
 
 
 
2. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 
2.1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από την υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και 
είναι ανεξάρτητη υπηρεσία της εταιρείας. Ο έλεγχος στην βάση του οποίου 
συντάσσεται και η σχετική έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 
3016/2002, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν 
λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του 
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Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 
απόφαση με αριθμό 3/348/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Κατά την άσκηση του ελέγχου η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ζητά και έχει την 
απόλυτη και διαρκή συνεργασία της διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες 
οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία και λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων 
βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της 
εταιρείας με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την 
κατάρτιση εκθέσεων που θα είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με 
τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτές. Ο έλεγχος 
επεκτείνεται σε περιοχές που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον λόγω υψηλού 
βαθμού επικινδυνότητας, μεγάλου όγκου δοσοληψιών, κινδύνων που οφείλονται σε 
παραλήψεις νομοθετικού περιεχομένου, μη τήρησης εσωτερικών πολιτικών και 
διαδικασιών, κινδύνων που ενδέχεται να επιφέρουν αλλοίωση της πραγματικής εικόνας 
των οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών. Ο έλεγχος δεν ασχολείται με 
την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται και δεν αξιολογεί τις 
εκάστοτε εκτιμήσεις της διοίκησης, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου 
του νόμιμου ελεγκτή της εταιρείας. 

Επιπλέον των ανωτέρω σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται 
αφενός η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 
αφετέρου η λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των μετόχων και η υπηρεσία 
εταιρικών ανακοινώσεων που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και 
των αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η ενημέρωση της Διοίκησης με τα αποτελέσματα του ελέγχου, γίνεται μετά την 
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων με τις ελεγχόμενες Διευθύνσεις ή τμήματα της 
εταιρείας, και αφορούν τις επισημάνσεις του ελέγχου δηλαδή ουσιώδη ευρήματα για τα 
οποία οπωσδήποτε πρέπει να ενημερωθεί η Διοίκηση και για τα οποία οπωσδήποτε 
πρέπει να δοθεί άμεση λύση. 

 
2.2 Διαχείριση κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση 

προηγμένων μηχανογραφικών συστημάτων που εξασφαλίζουν την σωστή απεικόνιση 
των οικονομικών μεγεθών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται σε ημερήσια βάση 
και καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα 
καθημερινά πραγματοποιούνται αντιπαραβολές μεταξύ πραγματικών και 
προϋπολογισμένων μεγεθών όλων των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και παρέχεται 
επαρκής και λεπτομερής εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. 

 
 
 
 
 
 
3. Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες 
αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
συνέρχεται τακτικά σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 
του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 
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Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
πραγματοποίηση της με πρόσκληση η οποία αναφέρει με σαφήνεια τον τόπο και χρόνο 
σύγκλησης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και την διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η 
Πρόσκληση δημοσιοποιείται όπως ορίζει η νομοθεσία και αναρτάται στον δικτυακό 
τόπο της Εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον από το ένα 
πέμπτο (1/5)  του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπεται αυξημένη απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το 
καταστατικό. 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην γενική συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου 
εκλέγουν πρόεδρο και γραμματέα. Ακολούθως συζητούνται τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία. 
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης. Περίληψη των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δημοσιοποιείται άμεσα και αναρτάται στον 
δικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :α) Παράταση της 
διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,   ή διάλυση της εταιρείας. β) 
Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση  του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός 
από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5   του καταστατικού της 
Εταιρείας. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας. 
στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό  εκκαθαριστών. η)  Διάθεση καθαρών κερδών, με 
εξαίρεση την διανομή κερδών  ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα 
εταιρική χρήση με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει 
σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θ) Έγκριση των ετήσιων 
λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).  

 
4. Δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας 
 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από την μετοχή της 

είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη 
αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν 
2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας, 
ειδικότερα: 

α) Δικαίωμα μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των 
καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα 
κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου 
μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, 
ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την 
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το δικαίωμα είσπραξης του 
μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την 
παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η 
Γενική Συνέλευση. 

β) Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 

γ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 
των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

δ) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα 
επιμέρους δικαιώματα : νομιμοποίησης παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, 
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υποβολή προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων 
στα πρακτικά και ψήφου. 

Τα δικαιώματα των μετόχων και τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας και η 
άσκηση έκτακτου ελέγχου, παρουσιάζονται αναλυτικά στα άρθρα 7 και 8 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

 
5. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Επιτροπών 
5.1. Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  εκλέχτηκε με απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 23 Ιουνίου 2009  με πενταετή θητεία που 
αρχίζει από την εκλογή του , μέχρι 23.06.2014. Αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των 
οποίων τα δύο (2) είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που απαιτείται. Την ημερήσια διάταξη 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει ο Πρόεδρος με βάση 
προτάσεις αρμοδίων προσώπων ή καθ’ επίταξη του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας 
της εταιρείας. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Κατά την 31.12.2013  τα μέλη του Δ.Σ ήταν τα ακόλουθα: 
1. Παναγιώτης Πανούσης του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΕ 554115, εμπειροτεχνίτης 

εργολάβος Δημοσίων έργων, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυσικάς, αριθμός 10, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 

2. Γεράσιμος Λάλλης του Ηρακλή, Α.Δ.Τ. Π 346331, Πολιτικός Μηχανικός, 
κάτοικος Βούλας, οδός Ερμού 34,  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Τεχνικός Διευθυντής, 
εκτελεστικό μέλος. 

3. Σοφία Αλεξιάδου του Εμμανουήλ,  Α.Δ.Τ. Χ 723644, Οικονομολόγος, κάτοικος 
Κυψέλης, οδός Παλληκαρίδη, αριθμός 36, εκτελεστικό μέλος. 

4. Σωτήριος Πανούσης του Παναγιώτου,  Α.Δ.Τ. Χ 092749, Πολιτικός Μηχανικός 
επί πτυχίω,  κάτοικος Γλυφάδας,  οδός  Ναυσικάς, αριθμός 10, μη εκτελεστικό μέλος. 

5. Κωνσταντίνος Τσέλος του Αναστασίου,  Α.Δ.Τ. Φ 009557, Πολιτικός Μηχανικός,  
κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων , αριθμός 109-111, μη εκτελεστικό μέλος. 

6. Δομένικος Χήναρης του Αθανασίου, Α.Δ.Τ. Α 371994, Ιδιωτικός Υπάλληλος,  
κάτοικος Αθηνών,  οδός  Ευφρονίου , αριθμός 22, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

7. Κων/νος Παπούλιας του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. Σ 678405, Καθηγητής 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Π. Γρηγορίου, 
αριθμός 6, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος . 

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 
ως ακολούθως: 

1) Παναγιώτης Πανούσης του Σωτηρίου, επιχειρηματίας, εργολάβος δημοσίων 
έργων ,με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων από το 1969. Ασκεί την 
Διοίκηση και τη Διεύθυνση της εταιρίας και είναι ένας εκ των ιδρυτών της εταιρίας. 

2) Γεράσιμος Λάλλης του Ηρακλή, Τεχνικός Διευθυντής, Πολιτικός Μηχανικός με 
μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και διεύθυνση  τεχνικών έργων από το 1966. 

3) Σοφία Αλεξιάδου του Εμμανουήλ, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, 
πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά και 
μηχανογραφικά θέματα από το 1986. 

4) Σωτήριος Πανούσης του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός,  με εμπειρία σε 
εργοτάξια. 

5) Κωνσταντίνος Τσέλος του Αναστασίου ,Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. με 
σημαντική εμπειρία στην κατασκευή και διεύθυνση μεγάλων τεχνικών έργων από το 
1968 κάτοχος Ε.Δ.Ε. Δ΄τάξης. 

6) Δομένικος Χήναρης του Αθανασίου , σύμβουλος τεχνικών επιχειρήσεων με 
μεγάλη εμπειρία  σε θέματα διαχείρισης ,χρηματοοικονομικά ,επιχειρησιακά 
,δημοπρασιών ,από το 1963. 
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7) Κωνσταντίνος Παπούλιας του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής , κάτοχος 
Πανεπιστημιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων σε αντίστοιχα θέματα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε τριάντα μία (31) φορές κατά την διάρκεια 
της χρήσης 2013, εκ των οποίων οκτώ (8) συνεδριάσεις αφορούσαν σε επιχειρησιακά 
θέματα όπως αποφάσεις στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, εκτιμήσεις κινδύνων 
και επισφαλειών και εγκρίσεις περιοδικών και ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στις 
συνεδριάσεις αυτές πλην πέντε (5), μετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις που αφορούσαν καθημερινά διαδικαστικά 
θέματα της εταιρείας η μέση συχνότητα συμμετοχής των εκτελεστικών μελών ανήλθε 
σε είκοσι τρεις (23). 

 
5.2 Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές του άρθρου 37 του 

Ν.3693/2008, εξέλεξε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε την 23 Ιουνίου 2009, Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα 
ακόλουθα  μη εκτελετικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας : 

α) Κωνσταντίνο Παπούλια του Γεωργίου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Δ.Σ. 

β) Δομένικο Χήναρη του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
και 

γ) Σωτήριο Πανούση του Παναγιώτου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
Χωρίς να μεταβάλλεται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων 

διοίκησης που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, η 
επιτροπή ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης . 
2. Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κίνδυνων, καθώς και την 
παρακολούθηση  της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτών της εταιρείας. 

3. Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα να εξετάζει τις ενδιάμεσες και 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών καθώς  και την συμμόρφωση της εταιρείας με τους νόμους και τους 
κανονισμούς του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πριν από  την έγκρισή τους 
από το Δ.Σ. 

4. Να βεβαιώνει την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ελεγκτών της 
εταιρείας. 

5. Την συμμόρφωση της εταιρείας με τον κώδικα δεοντολογίας. 
6. Σύσταση προς την Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νόμιμου ελεγκτή. 
7. Ενημέρωσή της από τον νόμιμο ελεγκτή για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 

πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου για την επίδοση ιδιαίτερης 
έκθεσης με τις τυχόν αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις 
αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 
την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας η επιτροπή ελέγχου 
συνεδριάζει τέσσερις (4)  φορές τον χρόνο, με την έκδοση των 3μηνιαίων/6μηνιαίων/ 
9μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πριν από την δημοσίευση τους. 
Η επιτροπή ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 συνεδρίασε τέσσερις(4) 
φορές. 

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου αναφέρονται στο Δ.Σ. της εταιρείας, ανά τρίμηνο, 
μέσω εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών. Ενημερώνεται το Δ.Σ. για τα σημαντικά 
θέματα που ανακύπτουν και υποβάλλουν σε αυτό μια ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ 
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παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις που 
αφορούν το έργο της επιτροπής. Αντίστοιχα η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται, ανά 
τρίμηνο από τον εσωτερικό ελεγκτή. 
 
6.  Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 
Σχετικά με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς, η εταιρεία δηλώνει ότι : 
 
Οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της εταιρείας κατά την 31.12.2013 είναι 
οι ακόλουθες : 

   
Έδρα

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ Μητρική 
 

ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΙΤΕΑ 100% 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠ ΑΘΗΝΑ 100% 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 90% 

 
 
Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση 

γίνεται εκτενής αναφορά στην ενότητα  3 και 4  της παρούσας δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της 
εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 
στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

Τέλος δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφορικά με την έκδοση ή την επαναγορά μετοχών. 

 

ζ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες, οι συγγενείς εταιρείες, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη, καθώς και οι 
εταιρείες που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 
μέρη γίνονται στα πλαίσια των εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας και σε 
καθαρά εμπορική βάση.  

Αναλυτικότερα οι σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη αφορούν:  

Τις απαιτήσεις : 

 - Από θυγατρικές που προήλθαν από τιμολόγηση δαπανών ποσού 3,1 χιλ. ευρώ 
και από χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 2,00 χιλ. ευρώ. 

 - Από συγγενείς που προήλθαν από διανεμηθέντα κέρδη ποσού 3,5 χιλ. ευρώ και 
χρέωση δαπανών 0,7 χιλ. ευρώ. 

- Από κοινοπραξίες που προήλθαν από διανεμηθέντα κέρδη 2,53 εκ. ευρώ και 
από χρηματικές διευκολύνσεις για την εκτέλεση των αναληφθέντων απ’ αυτές 
έργων ποσού 21, 8 εκ. ευρώ. 

Τις υποχρεώσεις : 
- Προς θυγατρικές που προήλθαν από ζημιές που αναλογούν στην εταιρεία  ποσού 6,5 
χιλ. ευρώ. 
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- Προς κοινοπραξίες που προήλθαν από ζημίες των κοινοπραξιών τις οποίες  
υποχρεούται να καλύψει η εταιρεία ποσού 743 χιλ. ευρώ. 

 - Προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προήλθαν από αμοιβές αυτών για 
παρασχεθείσες  υπηρεσίες ποσού 377,3 χιλ. ευρώ και από χρηματικές 
διευκολύνσεις 47,5 χιλ. ευρώ. 

- Προς διευθυντικά στελέχη που προήλθαν από αμοιβές αυτών ποσού 273,35 
χιλ. ευρώ. 

δ) Τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ποσού 36,45 χιλ. ευρώ 
,των διευθυντικών στελεχών ποσού 145,36 χιλ. ευρώ για παρασχεθείσες 
υπηρεσίες  

η) Στόχοι και προοπτικές  

Η εταιρεία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό,  
έμπειρα στελέχη, καλή φήμη, μεγάλη και πολυετή εμπειρία στον κλάδο των 
κατασκευών, στοιχεία  που μπορεί να αξιοποιήσει για την ανάληψη νέων έργων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι στόχοι για τη χρήση 2014, είναι:  

α) Η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής 
του άρθρου 99 του Ν.3588/2007.  

β) Ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων της εταιρείας  προς το  Ελληνικό Δημόσιο, 
με απαιτήσεις της από αυτό, η είσπραξη των υπολοίπων απαιτήσεών της από αυτό 
καθώς και η υπαγωγή σε ρύθμιση προς εξυπηρέτηση των οφειλών της σε 
ασφαλιστικά ταμεία. 

γ) Η προσπάθεια δραστηριοποίησης της εταιρείας με υπεργολαβική μορφή στην 
εκτέλεση νέων έργων  

δ) Η προσπάθεια ανάληψης ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα  καθώς και η 
διερεύνηση της δυνατότητας δραστηριοποίησης της εταιρείας σε αγορές του 
εξωτερικού όπου εκτελούνται έργα υποδομής, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία και τεχνογνωσία για το σκοπό αυτό. 

ε) Η προσπάθεια ανεύρεση κεφαλαίων δανειακών ή επενδυτικών ώστε να 
βελτιωθεί η ρευστότητα της εταιρείας και η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανάλογα με την πορεία των 
εργασιών και την διαμόρφωση της καθαρής θέσης της, θα προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία, ώστε να 
τηρούνται οι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της προϋποθέσεις. 

 

 

θ) Σημαντικά  γεγονότα  που συνέβησαν  από  τη λήξη  της  χρήσης  
μέχρι  την ημερομηνία υποβολής  της  Έκθεσης 

 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα από την ημερομηνία λήξης της χρήσης έως την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
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Με τιμή  

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ  10 ΤΟΥ  Ν .  3401/2005, ΣΤΗ  ΧΡΗΣΗ  
2013 

Η εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στα πλαίσια πληροφόρησης του 
επενδυτικού κοινού, δημοσίευσε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2013, τις κάτωθι πληροφορίες. 
 
α) Ανακοινώσεις στο Χ.Α. – Δελτία Τύπου 

ΘΕΜΑ Ημερομηνία 

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 27/3/2013 

Απαντήσεις σε Επιστολές – Ερωτήματα του Χ.Α.  

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

28/3/2013 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του 

Κανονισμού του Χ.Α. 

29/3/2013 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του 

Κανονισμού του Χ.Α. 

31/5/2013 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 07/6/2013 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/6/2013 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη) 08/7/2013 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  10/7/2013 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 10/7/2013 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 29/7/2013 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του 

Κανονισμού του Χ.Α. 

30/8/2013 

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 01/10/2013 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του 

Κανονισμού του Χ.Α. 

29/11/2013 

 
Οι παραπάνω ανακοινώσεις στο Χ.Α. & τα Δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.attikat.gr, στην ενότητα Ανακοινώσεις Χ.Α. 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr/ 
 

β) Οικονομικές καταστάσεις 
Θέμα Ημερομηνία 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ χρήσης 2012 29/3/2013 
Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ χρήσης 2012 29/3/2013 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
31/03/2013 

31/5/2013 

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-31/03/2013 31/5/2013 

http://www.helex.gr/
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Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
30/06/2013 

30/8/2013 

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-30/06/2013 30/8/2013 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
30/09/2013 

29/11/2013 

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-30/09/2013 29/11/2013 
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
http://www.attikat.gr, στην ενότητα Ισολογισμοί καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr/ 
 
γ) Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 
 
Η εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του άρθρου 6 της 
απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς καθώς και των διατάξεων του ν. 3556/2007, ενημερώνει ότι δεν 
υπήρξαν συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων, του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
3340/2005, σχετικά με τις μετοχές της, για τη χρήση του 2013. 
 
 

http://www.helex.gr/
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1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ 
    Ποσά εκφρασμένα σε € 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
 Σημ. 31.12.2013 

(Διορθωμένη)  31.12.2013 
(Δημοσιευμένη)  31.12.2012 

(Αναμορφωμένη)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5.1 44.250.745,54 44.250.745,54  50.264.152,23
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2 8.007.439,32 9.615.464,60  9.615.464,60

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.3 14.594.207,45 14.594.207,45  16.130.491,08

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.4 0,00 0,00  0,00
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & 
κοινοπραξίες  5.5 2.125.955,21 2.125.955,21  2.134.284,67

Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 5.7 896.859,36 896.859,36  895.629,36

  69.875.206,88 71.483.232,16  79.040.021,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέματα 5.6 10.876,34 10.876,34  10.876,34
Πελάτες  5.7 29.493.285,84 29.493.285,84  29.533.013,40
Λοιπές απαιτήσεις 5.7 54.542.449,90  54.542.449,90  54.250.792,46
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

5.8 3.547.140,95 3.547.140,95  2.221.383,24

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.9 66.693,74 66.693,74  167.157,60
  87.660.446,77 87.660.446,77  86.183.223,04
Σύνολο ενεργητικού  157.535.653,65  159.143.678,93   165.223.244,98
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 
ιδιοκτήτες της μητρικής  

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.10 24.493.366,50 24.493.366,50  24.493.366,50
Υπέρ το άρτιο 5.11 57.072.374,32 57.072.374,32  57.072.374,32
Λοιπά αποθεματικά 5.13 34.806.665,09 34.806.665,09  34.806.665,09
Αποτελέσματα εις νέον  -140.612.109,93  -139.422.171,22   -117.885.160,98
  -24.239.704,02 -23.049.765,31  -1.512.755,07
Δικαιώματα μειοψηφίας  146,73  146,73  146,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  -24.239.557,29 -23.049.618,58  -1.512.608,34
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Δάνεια 5.14.1 13.966.876,79 13.966.876,79  12.926.176,65
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 5.15 9.704.228,46 10.122.315,03  9.141.083,29
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 5.16 124.791,00 124.791,00  133.424,00
Λοιπές προβλέψεις 5.17 210.000,00 210.000,00  180.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.18 8.398.040,24  8.398.040,24  8.805.978,28
  32.403.936,49 32.822.023,06  31.186.662,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Προμηθευτές  5.19 47.430.998,45 47.430.998,45  47.364.021,59
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.14.2 34.238.121,41 34.238.121,41  24.089.443,48
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.20 67.702.154,59  67.702.154,59  64.095.726,03
  149.371.274,45 149.371.274,45  135.549.191,10
Σύνολο υποχρεώσεων  181.775.210,94 182.193.297,51  166.735.853,32

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 157.535.653,65 159.143.678,93  165.223.244,98

     
 
 
 

Η Εταιρία 

 Σημ.  31.12.2013 
(Διορθωμένη)  31.12.2013 

(Δημοσιευμένη)  31.12.2012 
(Αναμορφωμένη)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5.1 44.250.745,54 44.250.745,54  50.264.152,23
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2 8.007.439,32 9.615.464,60  9.615.464,60

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.3 14.594.207,45 14.594.207,45  16.130.491,08

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.4 73.430,13 73.430,13  73.430,13
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & 
κοινοπραξίες  5.5 2.232.986,29 2.232.986,29  2.232.986,29

Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 5.7 896.521,87 896.521,87  895.291,87

  70.055.330,60 71.663.355,88  79.211.816,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 5.6 10.876,34 10.876,34  10.876,34
Πελάτες  5.7 29.495.910,96 29.495.910,96  29.535.638,52
Λοιπές απαιτήσεις 5.7  54.503.235,68  54.503.235,68  54.210.886,98
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

5.8 3.547.140,95 3.547.140,95  2.221.383,24

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.9 33.658,82 33.658,820  134.122,68
  87.590.822,75 87.590.822,75   86.112.907,76
Σύνολο ενεργητικού   157.646.153,35  159.254.178,63   165.324.723,96
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 
ιδιοκτήτες της μητρικής   

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.10 24.493.366,50 24.493.366,50  24.493.366,50
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Υπέρ το άρτιο 5.11 57.072.374,32 57.072.374,32  57.072.374,32
Λοιπά αποθεματικά 5.13 34.806.665,09 34.806.665,09  34.806.665,09
Αποτελέσματα εις νέον   -140.478.792,72  -139.288.854,01  -117.761.730,72
  -24.106.386,81 -22.916.448,10  -1.389.324,81
Δικαιώματα μειοψηφίας     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  -24.106.386,81 -22.916.448,10  -1.389.324,81
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια 5.14.1 13.966.876,79 13.966.876,79  12.926.176,65
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 5.15 9.704.228,46 10.122.315,03  9.141.083,29
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 5.16 124.791,00 124.791,00  133.424,00
Λοιπές προβλέψεις 5.17 210.000,00 210.000,00  180.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.18  8.398.040,24 8.398.040,24   8.805.978,28
  32.403.936,49 32.822.023,06  31.186.662,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές  5.19 47.410.588,07 47.410.588,07  47.343.357,34
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.14.2 34.238.121,41 34.238.121,41  24.089.443,48
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.20  67.699.894,19 67.699.894,19   64.094.585,73
  149.348.603,67 149.348.603,67  135.527.386,55
Σύνολο υποχρεώσεων  181.752.540,16 182.170.626,73  166.714.048,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 157.646.153,35 159.254.178,63  165.324.723,96

     
 
Τα  κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής θέσης του Ομίλου  και της Εταιρείας της 
τρέχουσας περιόδου που έληξε 31.12.2013 έχουν διορθωθεί λόγω 
επαναπροσδιορισμού της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων Δ.Λ.Π. 40 όπως 
αναλυτικά παρατίθενται στη σημείωση 5.35 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
 
Τα  κονδύλια της Κατάστασης της  Οικονομικής Θέσης του Ομίλου  και της Εταιρείας 
της συγκριτικής περιόδου που έληξε 31.12.2012 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να 
παρουσιασθούν οι επιδράσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε 
εργαζόμενους», όπως αναλύεται στη σημείωση 2.3. 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ 
     Ποσά εκφρασμένα σε € 

  Ο Όμιλος   

 Σημείωση 
01.01 - 

31.12.2013 
(Διορθωμένη) 

01.01 - 31.12.2013
(Δημοσιευμένη) 

01.01-31.12.2012 
(Αναμορφωμένη) 

     
Έσοδα 5.23 252.064,45 252.064,45 532.475,32 
Κόστος πωληθέντων 5.26.1 359.907,12 359.907,12 1.130.716,43 
Μικτό κέρδος  -107.842,67 -107.842,67 -598.241,11 
Άλλα έσοδα 5.25 594.628,70 594.628,70 1.456.423,90 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.26.2 3.073.066,40 3.073.066,40 3.110.304,07 
Άλλα έξοδα 5.26.3 16.867.350,66 15.259.325,38 17.954.692,38 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 5.26.4 2.670.160,95 2.670.160,95 1.889.810,87 

Μερίδιο κερδών ή ζημιών από 
συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες   -13.513,07 -13.513,07 140.226,18 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων   -22.137.305,05 -20.529.279,77 -21.956.398,35 
Φόρος εισοδήματος 5.27 -589.643,90 -1.007.730,47 2.038.103,72 
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  -22.726.948,95 -21.537.010,24 -19.918.294,63 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β):      

Προσαρμογές από ανακατάταξη 
συναλλαγματικών διαφορών στα 
αποτελέσματα χρήσης 

 0,00 0,00 405.242,32 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  
μετά από φόρους (A)+(B)  -22.726.948,95 -21.537.010.24 -19.513.052,31 

   
Κέρδη/(ζημίες) αποδιδόμενα σε:   
Ιδιοκτήτες μητρικής  -22.726.948,95 -21.537.010.24 -19.903.018,27 
Δικαιώματα μειοψηφίας  0,00 0,00 -15.276,36 
  -22.726.948,95 -21.537.010.24 -19.918.294,63 
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδιδόμενα σε:   

Ιδιοκτήτες μητρικής  -22.726.948,95 -21.537.010.25 -19.497.775,95 
Δικαιώματα μειοψηφίας  0,00 0,00 -15.276,36 
  -22.726.948,95 -21.537.010.24 -19.513.052,31 
   
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή-βασικά (σε €) 5.29 -0,2784 -0,2638 -0,2438 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ 
     Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Η Εταιρία 

 Σημείωση 01.01 - 31.12.2013 
(Διορθωμένη) 

01.01 - 
31.12.2013 

(Δημοσειυμένη)
01.01-31.12.2012 
(Αναμορφωμένη) 

     
Έσοδα 5.23 252.064,45 252.064,45 532.475,32 
Κόστος πωληθέντων 5.26.1 359.907,12 359.907,12 1.130.716,43 
Μικτό κέρδος  -107.842,67 -107.842,67 -598.241,11 
Άλλα έσοδα 5.25 594.628,70 594.628,70 1.442.655,90 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.26.2 3.071.508,91 3.071.508,91 3.097.370,40 
Άλλα έξοδα 5.26.3 16.867.350,66 15.259.325,38 19.117.505,50 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 5.26.4 2.670.160,95 2.670.160,95 1.885.690,87 

Μερίδιο κερδών ή ζημιών από 
συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες   -5.183,61 -5.183,61 141.227,16 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων   -22.127.418,10 -20.519.392,82 -23.114.924,82 
Φόρος εισοδήματος 5.27 -589.643,90 -1.007.730,47 2.038.103,72 
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  -22.717.062,00 -21.527.123,29 -21.076.821,10 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β):      

Προσαρμογές από ανακατάταξη 
συναλλαγματικών διαφορών στα 
αποτελέσματα χρήσης 

 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  
μετά από φόρους (A)+(B)  -22.717.062,00 -21.527.123,29 -21.076.821,10 

   
Κέρδη/(ζημίες) αποδιδόμενα σε:   
Ιδιοκτήτες μητρικής   
Δικαιώματα μειοψηφίας   
   
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδιδόμενα σε:   

Ιδιοκτήτες μητρικής   
Δικαιώματα μειοψηφίας   
   
   
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή-βασικά (σε €) 5.29 -0,2782 -0,2637 -0,2582 

Τα  κονδύλια της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Ομίλου  και της Εταιρείας της 
τρέχουσας περιόδου που έληξε 31.12.2013 έχουν διορθωθεί λόγω 
επαναπροσδιορισμού της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων Δ.Λ.Π. 40 όπως 
αναλυτικά παρατίθενται στη σημείωση 5.35 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
 
Τα  κονδύλια της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Ομίλου  και της Εταιρείας της 
συγκριτικής περιόδου που έληξε 31.12.2012 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να 
παρουσιασθούν οι επιδράσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε 
εργαζόμενους», όπως αναλύεται στη σημείωση 2.3.  
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ    
Ποσά εκφρασμένα σε € 

 
 
 
Ο  ΟΜΙΛΟΣ 

  ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
                  

 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές 

διαφορές 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2012 24.493.366,50 57.072.374,32 -405.242,32 34.806.665,09 -97.982.142,71 17.985.020,88 37.776,91 18.022.797,79 

-Λύση θυγατρικών      0,00 -22.353,82 -22.353,82 
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 
31.12.2012         

  -Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης         -19.992.769,47 -19.992.769,47 -15.276,36 -20.008.045,83 

Λοιπά συνολικά έσοδα         

-Προσαρμογές από αναταξινόμηση 
στα αποτελέσματα χρήσης     405.242,32     405.242,32 0,00 405.242,32 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης μετά από φόρους 0,00 0,00 405.242,32 0,00 -19.992.769,47 -19.587.527,15 -15.276,36 -19.602.803,51 

Υπόλοιπα 31.12.2012 δημοσιευμένα 24.493.366,50 57.072.374,32 0,00 34.806.665,09 -117.974.912,18 -1.602.506,27 146,73 -1.602.359,54 

Συνολική επίδραση από την 
αναθεώρηση του ΔΛΠ 19         89.751,20 89.751,20 0,00 89.751,20 

Υπόλοιπα 31.12.2012 
αναμορφωμένα 24.493.366,50 57.072.374,32 0,00 34.806.665,09 -117.885.160,98 -1.512.755,07 146,73 -1.512.608,34 
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Υπόλοιπα 01.01.2013 24.493.366,50 57.072.374,32 0,00 34.806.665,09 -117.885.160,98 -1.512.755,07 146,73 -1.512.608,34 
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 
31.12.2013         

  -Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης         -21.537.010,24 -21.537.010,24 0,00 -21.537.010,24 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.537.010,24 -21.537.010,24 0,00 -21.537.010,24 

Υπόλοιπα 31.12.2013 
(Δημοσιευμένα) 24.493.366,50 57.072.374,32 0,00 34.806.665,09 -139.422.171,223 -23.049.765,31 146,73 -23.049.618,58 

Συνολική επίδραση από το 
επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας 
των επενδυτικών ακινήτων 

 -1.189.938,71 -1.189.938,71 0,00 -1.189.938,71 

Υπόλοιπα 31.12.2013 (Διορθωμένα)  -140.612.109,93 -24.239.704,02 146,73 -24.239.557,29 
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Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
            

  Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο Kαθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2012  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -96.684.909,62 19.687.496,29

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 31.12.2012       

  -Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου        -21.166.572,30 -21.166.572,30

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
από φόρους  0,00 0,00 0,00 -21.166.572,30 -21.166.572,30

Υπόλοιπα 31.12.2012 δημοσιευμένα  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -117.851.481,92 -1.479.076,01

Συνολική επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19        89.751,20 89.751,20

Υπόλοιπα 31.12.2012 αναμορφωμένα  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -117.761.730,72 -1.389.324,81

       
Υπόλοιπα 01.01.2013  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -117.761.730,72 -1.389.324,81

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 31.12.2013       

  -Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου        -21.527.123,29 -21.527.123,29
 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
από φόρους  0,00 0,00 0,00 -21.527.123,29 -21.527.123,29

Υπόλοιπα 31.12.2013 (Δημοσιευμένα)  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -139.288.854,01 -22.916.448,10

Συνολική επίδραση από το επαναπροσδιορισμό της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων   -1.189.938,71 -1.189.938,71

Υπόλοιπα 31.12.2013 (Διορθωμένα)  24.493.366,50 57.072.374,32 34.806.665,09 -140.478.792,72 -24.106.386,81
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Τα  κονδύλια της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου  και της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου που έληξε 31.12.2013 
έχουν διορθωθεί λόγω επαναπροσδιορισμού της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων Δ.Λ.Π. 40 όπως αναλυτικά παρατίθενται στη 
σημείωση 5.35 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
 
Τα  κονδύλια της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου  και της Εταιρείας της συγκριτικής περιόδου που έληξε 
31.12.2012 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να παρουσιασθούν οι επιδράσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ..Π. 19 «Παροχές σε 
εργαζόμενους» όπως  αναλύεται στη σημείωση 2.3. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από απαιτήσεις  2.070.776,09 2.953.324,72  2.069.290,42 2.950.773,63

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  -2.194.956,34 -3.191.813,57  -2.193.470,67 -3.188.584,48

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  -0,44 -0,38  -0,44 -0,38

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  -124.180,69 -238.489,23  -124.180,69 -237.811,23

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  66.367,24 48.425,00  66.367,24 48.425,00

Τόκοι εισπραχθέντες  191,71 3,69  191,71 3,69

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  66.558,95 48.428,69  66.558,95 48.428,69

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00 370.000,00  0,00 370.000,00

Εξοφλήσεις δανείων  -40.000,00 -70.000,00  -40.000,00 -70.000,00

Μερίσματα πληρωθέντα  -2.842,12 -4.970,07  -2.842,12 -4.970,07

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  -42.842,12 295.029,93  -42.842,12 295.029,93

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  -100.463,86 104.969,39  -100.463,86 105.647,39

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  167.157,60 62.188,21  134.122,68 28.475,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου  66.693,74 167.157,60  33.658,82 134.122,68
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ της οποίας η πλήρης επωνυμία είναι «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυμη τεχνική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 13870/06/Β/86/13, 
που ιδρύθηκε το 1980. 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ «η εταιρεία», οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι κοινοπραξίες της, 
συνολικά «ο όμιλος», δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο με αντικείμενο την 
ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και αλλοδαπή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, τις 
οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητων ή αλλότριων οικοπέδων, την τεχνική και οικοδομική 
μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και την άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και 
Βιομηχανικής επιχείρησης, τη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και την ανάληψη κάθε 
δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της.  

Η εταιρεία είναι κάτοχος πτυχίου 6ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων. 

Ήδη από το 1994 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στον κλάδο κατασκευών 
με τον κωδικό ΑΤΤΙΚ. 

Έχει έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Μεσογείων αριθμ. 109-111 και η ηλεκτρονική της 
διεύθυνση είναι www.attikat.gr.  

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31.12.2013 είχε ως εξής : 

Παναγιώτης Πανούσης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 

Γεράσιμος Λάλλης Αντιπρόεδρος  (εκτελεστικό μέλος) 

Σοφία Αλεξιάδου Μέλος (εκτελεστικό μέλος) 

Σωτήρης Πανούσης Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Τσέλος Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Δομένικος Χήναρης Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 
Κωνσταντίνος Παπούλιας Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2013) του Ομίλου και της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρείας την 10η Απριλίου 2014 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί την Δευτέρα 30  Ιουνίου 2014. 

 

Δομή του ομίλου την 31.12.2013 

Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου καλύπτουν την εταιρεία και τις θυγατρικές της. Οι 
θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να 
υφίσταται ο έλεγχος.   

Η δομή του ομίλου κατά την 31.12.2013, παραμένει η ίδια με αυτήν της 31.12.2012 και ήταν 
η παρακάτω :  

 

 

 

 

http://www.attikat.gr/
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Έδρα 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ Μητρική 
 

ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΙΤΕΑ 100% 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 100% 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 90% 

 
 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 
απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Ακολούθως  παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών  της εταιρείας σε 
συγγενείς  εταιρείες και κοινοπραξίες. 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

 % Συμμετοχής 
  Έδρα 31/12/2013 

ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΑΘΗΝΑ 23.50% 

ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΘΗΝΑ 25% 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 40% 

ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL (S.C. KMS ECONIMIC 

CONSULT ARL) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50% 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 50% 

ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΘΗΝΑ 30% 

ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ – ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  Έδρα 

% Συμμετοχής 
31/12/2013 

 
 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  ΙΤΕΑ  50% 
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)   ΑΘΗΝΑ 49,50% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ  ΑΘΗΝΑ 98,50% 

Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 20% 

Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"  ΑΘΗΝΑ 9,8847% 

Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS 
SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 10% 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ  ΑΘΗΝΑ 10% 
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ 4% 
Κ/Ξ   ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΑΘΗΝΑ 80,75% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ) ΑΘΗΝΑ 75% 
Κ/Ξ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)  ΑΘΗΝΑ 50% 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"  ΑΘΗΝΑ 38% 
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Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 33,33% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 25% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΑΘΗΝΑ 8,5856% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 33,33% 
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & 
ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ  

ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ   

ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ  ΑΘΗΝΑ 66,67% 

Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ  

ΑΘΗΝΑ 98,50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ  (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)  ΑΘΗΝΑ 60% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'  

ΑΘΗΝΑ 66,66% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ   ΑΘΗΝΑ 60% 

Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ  Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 23% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ   ΑΘΗΝΑ 99% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 0,20% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ ΙΤΕΑ 97,68% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.) ΙΤΕΑ 50% 

«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΤΜ.4   

ΑΘΗΝΑ 1% 

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"   ΑΘΗΝΑ 70% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ   ΑΘΗΝΑ 87% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 98% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-
ΕΜΠΕΔΟΣ  

ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2) ΙΤΕΑ 70% 

Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 24% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ  ΑΘΗΝΑ 40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 75% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ   ΙΤΕΑ 74% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)  ΛΑΡΙΣΑ 50% 
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Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 1% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   ΙΤΕΑ 70% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ  ΙΤΕΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

ΙΤΕΑ  50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ 
(ΑΝΑΔ)  

ΑΘΗΝΑ 45% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE  ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΝΕΤΑΣ)  ΑΘΗΝΑ 33,33% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ  ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   ΑΘΗΝΑ 45% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ   ΑΘΗΝΑ 38,50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 33% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ   ΑΘΗΝΑ 20% 

Κ/Ξ ROBINSON CLUB   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΑΘΗΝΑ 33% 

Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ  ΕΜ.  ΑΘΗΝΑ 2% 

Κ/Ξ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΒΕΤΤΕ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΑΘΗΝΑ 5% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ 
ΣΚΑΛΑΣ   

ΑΘΗΝΑ 70% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ATTIKAT ATE  ΑΘΗΝΑ 50% 

 
Κ/ΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 
 

9,89% 
 

 
 
Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι λυθείσες εντός του 2013 κοινοπραξίες:          
α) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2) με έδρα την 
Ιτέα και ποσοστό συμμετοχής 92% β) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) με έδρα την Ιτέα και ποσοστό συμμετοχής 92% και γ) η Κ/Ξ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ με έδρα την Ιτέα και ποσοστό συμμετοχής  23,40%.  Οι κοινοπραξίες είχαν 
ολοκληρώσει το έργο που είχαν αναλάβει, ήταν πλήρως απομειωμένες και ως εκ τούτου δεν 
επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

2.    ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2013, αφορούν 
τη χρήση 2013 (1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013) και είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2013.  
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Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με 
εξαίρεση κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, την 
αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) και την αρχή των 
δεδουλευμένων (accrual basis) σύμφωνα με την οποία, οι επιπτώσεις των συναλλαγών και 
των άλλων γεγονότων στα οποία εμπλέκεται μία οικονομική μονάδα, καταχωρούνται στα 
λογιστικά αρχεία της όταν οι συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα γίνονται (συμβαίνουν) και όχι 
όταν διακανονίζονται ταμιακά.  

Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013, έχει γίνει με 
τις λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στη χρήση 2012. 

2. 2  Εκτιμήσεις 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
που επηρεάζουν τα ποσά που θα καταχωρηθούν στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στις 
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος, στις τρέχουσες 
συνθήκες και τις προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 
συγκεκριμένες συνθήκες και επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Τα τελικά πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν από τις εκτιμήσεις αυτές.  

Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 
αφορούν κυρίως τις προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων, τις προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων, τις παραδοχές της Διοίκησης σχετικά 
με τα προγράμματα παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις 
αποδοχών, υπολειπόμενα έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας 
αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι 
ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και 
επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της 
αγοράς. 
 

2.3 Νέα πρότυπα και διερμηνείες  

Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ στη χρήση  2013 
 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2012. Η 
τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το εάν μεταγενέστερα αναταξινομούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημίες). Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και 
στην εταιρεία. 
Νέο (Τροποποιημένο) Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους», με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο απαλείφει την προσέγγιση του 
περιθωρίου σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών (το σύνολο 
των αναλογιστικών κερδών και ζημιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων) και ορίζει ότι το χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται στη βάση της 
καθαρής χρηματοδότησης. 
Η εφαρμογή της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 είχε τις εξής συνέπειες για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία: 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΓΕΘΩΝ  ΤΗΣ  31.12.2012 

  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 

 

Σημ. 

 

Δημοσιευμένα 

 

Αναμορφωμένα 

 

Διαφορές 

 

Δημοσιευμένα 

 

Αναμορφωμένα 

 

Διαφορές 

Προβλέψεις για παροχές 
στους εργαζόμενους 5.16 245.613,00 133.424,00 -112.189,00 245.613,00 133.424,00 -112.189,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος 5.15 9.118.645,49 9.141.083,29 22.437,80 9.118.645,49 9.141.083,29 22.437,80 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  -1.602.506,27 -1.512.755,07 -89.751,20 -1.479.076,01 -1.389.324,81 -89.751,20 

Άλλα έσοδα 5.25 1.344.234,90 1.456.423,90 112.189,00 1.330.466,90 1.442.655,90 112.189,00 

Κέρδη (ζημιές) προ 
φόρων  -22.068.587,35 -21.956.398,35 112.189,00 -23.227.113,82 -23.114.924,82 112.189,00 

Φόρος εισοδήματος 5.27 2.060.541,52 2.038.103,72 -22.437,80 2.060.541,52 2.038.103,72 -22.437,80 

Κέρδη (ζημιές) μετά από 
φόρους  -20.008.045,83 -19.918.294,63 89.751,20 -21.166.572,30 -21.076.821,10 89.751,20 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα μετά από φόρους  -19.602.803,51 -19.513.052,31 89.751,20 -21.166.572,30 -21.076.821,10 89.751,20 

 

 

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2013 και αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Δικαιώματα σε κοινοπραξίες» και την 
Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - μη χρηματικές εισφορές από 
κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισμούς σε κοινές 
δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύμφωνα 
με τα πρότυπα που πραγματεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα 
και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Το Δ.Λ.Π. 28 μετονομάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες». Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες 
γνωστοποιήσεις σχετικά με δικαιώματα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και 
δομημένες μη ελεγχόμενες - μη ενοποιούμενες οντότητες. Δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στον 
όμιλο και την εταιρεία. 
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01.01.2013. Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο - Πλαίσιο, 
τα θέματα του καθορισμού της εύλογης αξίας, της επιμέτρησης της εύλογης αξίας και των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρεία. 
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Νέα πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 
01.01.2013 

Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα 
πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.07.2014. Δεν αναμένεται να έχουν 
ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία. 

Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα 
πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01.01.2014. Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την 
εταιρεία. 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 
2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζομένους 
ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει 
ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία. 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον 
Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01.01.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την 
εταιρεία. 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» με την προσθήκη τρίτου κεφαλαίου 
στο εν λόγω πρότυπο που αφορά την «Λογιστική της αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στα 
ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 9, πού εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2013. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις είναι διαθέσιμες για άμεση χρήση. Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής 
του Προτύπου ΔΠΧΑ 9 θα καθορισθεί μετά την ολοκλήρωσή του. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία. 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», αναφορικά με την «Ανανέωση 
Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 
2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2014. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία. 

«Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση» με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συμψηφισμό 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν 
αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και στην εταιρεία. 

«Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27)» με ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 01.01.2014. Δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και 
στην εταιρεία. 

«Διερμηνεία 23 Φόροι», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2014 και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της υποχρέωσης για 
πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωμής είναι βέβαια. Δεν αναμένεται να 
έχει ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και στην εταιρεία. 
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2.4  Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας με δεδομένο ότι διενεργούνται σχεδόν 
αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες.   

Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου και της εταιρείας κατά κατηγορία οικονομικής 
δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος                   
( ΣΤΑΚΟΔ 2003) έχει ως εξής:  

 

Κωδικός  
κλάδου 

Περιγραφή Ο Όμιλος Η Εταιρία 

    31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

452.1 ΕΡΓΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 18.000,00 21.655,38 18.000,00 21.655,38

452.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 9.060,00 99.480,18 9.060,00 99.480,18

452.4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 225.004,45 411.339,76 225.004,45 411.339,76

  ΣΥΝΟΛΟ 252.064,45 532.475,32 252.064,45 532.475,32

 

2.5   Βάση Ενοποίησης 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει τουλάχιστον το 
50% των ψήφων ή έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στη λειτουργία τους.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 
υφίσταται. 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς.  

Το κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 
δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν 
κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην 
συναλλαγή. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν κόστος, 
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την 
εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα 
αποτελέσματα.    

Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές 
μεταξύ  των εταιρειών του ομίλου απαλείφονται. 
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις στο 
κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία ο όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 
ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο, με τα ποσοστά συμμετοχής να 
κυμαίνονται από 20-50% των δικαιωμάτων ψήφου. 
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 Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με 
την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός 
των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία μειωμένη με τυχόν 
ζημίες απομείωσης. 

Το μερίδιο του ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την 
απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ αυτό επί των μεταβολών των αποθεματικών 
μετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεματικά. Όλες αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν 
την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των 
ζημιών μιας συγγενούς εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην συγγενή, δεν 
αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω 
δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. 

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις στο κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης. 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 

Οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες απεικονίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης όπως αυτή 
εφαρμόζεται για την απεικόνιση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
σε κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης. 

 

2.6  Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 
νόμισμα της μητρικής εταιρείας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών.  

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που είναι 
εκφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
της ημερομηνίας αυτής. 

Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 
διαφορές της εύλογης αξίας. 

Εταιρίες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν 
διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής: 

- Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. 

-  Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που 
προέκυψαν. 

- Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες περιόδου, εκτός εάν οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν σημαντική διακύμανση. 
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Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται σε αποθεματικό των ιδίων 
κεφαλαίων και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών ως 
μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.  

 

2.7  Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση 

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ταξινομούνται σαν περιουσιακά στοιχεία που 
προορίζονται για πώληση, εφόσον η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί μέσω πώλησης παρά 
από τη συνεχιζόμενη χρήση τους και αναγνωρίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη που απαιτούνται για την πώληση. 
 

2.8   Ενσώματα πάγια 

Αξία κτήσεως : 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς τους όπως αυτό προσδιορίσθηκε βάσει 
εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις μεταγενέστερες σωρευμένες 
αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή 
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 
πραγματοποιείται. 

Κόστη δανεισμού που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται 
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Αποσβέσεις : 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής 

- Κτίρια 40 Χρόνια 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-25 Χρόνια 

- Αυτοκίνητα 4-30 Χρόνια 

- Λοιπός εξοπλισμός 3-15 Χρόνια 

Τα ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων αποσβένονται ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Ζημίες απομείωσης : 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται άμεσα ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
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2.9  Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, αφορούν ακίνητα που κατέχονται με σκοπό την απόκτηση 
μισθωμάτων και κερδών από υπεραξίες και επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 
αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 

 

2.10   Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων 

Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια 
συμβάσεων κατασκευής έργων αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους ή ιδιοκατασκευής τους 
μείον τις αποσβέσεις.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή τους κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης. 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους, προσαυξημένο με τις δαπάνες 
που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και μειωμένο κατά το ποσό 
των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του 
λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 

2.11  Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες:  

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που είτε 
κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, είτε κατά την αρχική αναγνώριση, ορίσθηκαν από την 
επιχείρηση ως στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία με αναγνώριση των μεταβολών 
στα αποτελέσματα.   

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και οι διαφορές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξία 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους (Επίπεδο Ι).  

Τα μερίσματα λογίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν τεκμηριώνεται το 
δικαίωμα του Ομίλου να τα εισπράξει. 

Διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές λήγει.  

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού με 
σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, τα οποία 
περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.    
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Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αναγνωρίζονται  στο  
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον τις ζημίες 
απομείωσης. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. 

 (γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση 
και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα σχετιζόμενων με τη 
συναλλαγή δαπανών. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη 
από τις ανωτέρω κατηγορίες. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται 
σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων μέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα 
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών και προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών 
ροών εκτός αν η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα οπότε καταχωρούνται 
στο κόστος μείον απομείωση. 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το 
δικαίωμα στις ταμειακές ροές λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα μερίσματα λογίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν τεκμηριώνεται το 
δικαίωμα του Ομίλου να τα εισπράξει. 

 

2.12  Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των 
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.13  Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης.  

Οι προβλέψεις απομείωσης σχηματίζονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις (ή σαφείς 
ενδείξεις) ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 
τους συμβατικούς όρους.  

Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης 
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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2.14  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά, καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 
χαμηλού ρίσκου.  

 

2.15  Μετοχικό κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

Όταν εκδίδονται νέες μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια στην ονομαστική τους αξία. 

Το ποσό κατά το οποίο η τιμή έκδοσής τους υπερβαίνει την ονομαστική τους αξία 
καταχωρείται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

2.16  Δανεισμός 
Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 
έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου.  

Τα δάνεια όταν είναι εξοφλητέα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού 
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και όταν είναι εξοφλητέα πέραν των 12 
μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.17  Μισθώσεις 
Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 
του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα 
επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 
απεικονίζονται στα «Δάνεια». Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που 
αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης 
στην κάθε περίοδο.  
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 
λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.18   Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος  

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τους τρέχοντες, τους αναβαλλόμενους 
φόρους και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο 
από τις φορολογικές αρχές και αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά το φόρο επί των φορολογητέων κερδών της χρήσης, 
των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και υπολογίζεται με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές των χωρών που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου.  
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και αφορά τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη 
χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε 
διαφορετικές περιόδους. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 
να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στο μέτρο που πιθανολογείται ότι 
θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα μπορέσουν οι 
προσωρινές διαφορές να χρησιμοποιηθούν. 

Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις 
φορολογικές αρχές γίνονται στην έκταση που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τελικά τη 
χρήση.  

 

2.19  Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική 
ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την 
αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το ύψος των 
καταβαλλόμενων ποσών της αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  
Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο 
στην περίοδο που αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της 
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως αναλογιστικά, από ανεξάρτητη εταιρία 
αναλογιστών,  με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected 
unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στο σύνολό τους, στα 
αποτελέσματα. 

 

2.20 Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 
μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Κατασκευαστικά συμβόλαια έργων 

Ο  Όμιλος για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια χρησιμοποιεί τη 
μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης με βάση το ΔΛΠ 11. Με βάση την ανωτέρω μέθοδο το 
κόστος κατασκευής κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού συγκρίνεται με το συνολικό 
προϋπολογιζόμενο κόστος των έργων προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των έργων. 

Οι σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων/ επανεκτιμήσεων του συνολικού 
προϋπολογιζόμενου κόστους των έργων και του συνολικού συμβατικού τμήματος 
(αναγνώριση υπερσυμβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις χρήσεις κατά τις οποίες 
προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος και το 
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συνολικό συμβατικό τίμημα των έργων προκύπτουν κατόπιν εκτιμητικών διαδικασιών και 
επανεκτιμώνται και αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συμβατικό κόστος θα ξεπεράσει το συνολικό 
συμβατικό έσοδο, η αναμενόμενη ζημία καταχωρείται αμέσως στα έξοδα. 

 (β) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη.  

(γ) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 
σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 
αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

 (ε) Έσοδα από δικαιώματα. 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των 
σχετικών συμβάσεων. 

(στ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Τα Έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

 

2.21  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων. 

 

3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Οι  στόχοι του ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι: 

• Η εξασφάλιση της ικανότητας του να συνεχίζει τη δραστηριότητά του (going 
concern) 

• H υποστήριξη της μελλοντικής του ανάπτυξης  και 

• Η εξασφάλιση απόδοσης στους μετόχους. 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 

Ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2013 και 31/12/2012 για τον Όμιλο και την 
Εταιρία διαμορφώνεται ως εξής: 
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              Ο Όμιλος             Η Εταιρία 

 31.12.2013 
 

31.12.2012 
 

 
31.12.2013 

 
31.12.2012 

Ίδια κεφάλαια -24.239.704,02 -1.512.755,07 -24.106.386,81 -1.389.324,81 

Σύνολο δανεισμού 50.059.684,74 38.958.601,03 50.059.684,74 38.958.601,03 

Μείον: Ταμειακά 
διαθέσιμα 

66.693,74 167.157,60 33.658,82 134.122,68 

Καθαρός δανεισμός 49.992.991,00 38.791.443,43 50.026.025,92 38.824.478,35 

Δείκτης ξένα προς 
ίδια κεφάλαια 

-2,06 -25,64 
 

-2,08 
 

 
-27,94 

 

Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών 
εις νέον και των λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). Ως ξένα κεφάλαια 
νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (τραπεζικά δάνεια, leasing, λοιπά δάνεια) 
αφαιρούμενων των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του 
μέσων: 

α) Πιστωτικό Κίνδυνο 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιθανό πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις που προέρχονται από 
συμβάσεις κατασκευής έργων με το Ελληνικό Δημόσιο και σε κίνδυνο που προέρχεται κυρίως 
από ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης λοιπών απαιτήσεων. Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο και σχηματίζει τις απαιτούμενες προβλέψεις 
απομείωσης. 

 

β) Κίνδυνο Ρευστότητας: 

Η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας που οφείλεται στις καθυστερήσεις είσπραξης 
των απαιτήσεών της, καθώς και στην απροθυμία των τραπεζών για περαιτέρω 
χρηματοδότηση, ως συνέπεια της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά και της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η εταιρεία : 
- Προσέφυγε στην υπαγωγή της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του 
N.3588/2007 με βάση την υπ’ αριθμ. 1023/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίσθηκε μεσολαβητής, ο οποίος και επέτυχε τη 
σύναψη της συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών της εταιρείας και κατόπιν τούτων 
με την από 29/02/2012 αίτηση της εταιρείας εισήχθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) προς επικύρωση η ανωτέρω καταρτισθείσα με 
τους πιστωτές συμφωνία. Η ανωτέρω αίτηση στης εταιρείας συζητήθηκε την 29/05/2013 και 
εκδόθηκε επ’ αυτής η υπ’ αρ. 1072/2013 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δεν 
έκανε δεκτή  την αίτηση της εταιρείας περί επικύρωσης της κατατεθείσας με τους πιστωτές 
συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής. 
Κατά της άνω αποφάσεως, ήτοι υπ’ αρ. 1072/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) κατατέθηκε  η από 25/10/2013 έφεση της 
εταιρείας, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης η 08/05/2014.  
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-  Θα επιδιώξει  τον συμψηφισμό υποχρεώσεών της προς το  Ελληνικό Δημόσιο, με 
απαιτήσεις της από αυτό, καθώς και την είσπραξη των υπολοίπων απαιτήσεών της. 

 - Θα επιδιώξει την ανεύρεση κεφαλαίων δανειακών ή επενδυτικών ώστε να βελτιωθεί η 
ρευστότητα στις εταιρείας και η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών στις. 

 

Γ)   Κίνδυνο Αγοράς: 

Ο κίνδυνος αγοράς του Ομίλου συνίσταται στον κίνδυνο διακύμανσης των επιτοκίων ο οποίος 
προέρχεται από στις δανειακές υποχρεώσεις και στις συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 
με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος μετά από φόρους στις 
χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μία μεταβολή του επιτοκίου στις τάξης του ± 
0,5%.Ο υπολογισμός έγινε επί του υπολοίπου των δανείων κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού. 
 

  2013 2012 
Μεταβολή επιτοκίων  0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 
Αποτελέσματα χρήσης -250.298,42 +250.298,42 -194.355.50 +194.355.50 
Ίδια κεφάλαια -250.298,42 +250.298,42 -194.355.50 +194.355.50 

 
 
5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31-12-2013 
 

5.1 Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεώς στις (τα πάγια που υπήρχαν κατά την 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ 1/1/2004 αποτιμήθηκαν στο «τεκμαιρόμενο κόστος» στις 
αυτό προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών), μείον στις μεταγενέστερες σωρευμένες 
αποσβέσεις και στις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει στις στις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
 
Αποσβέσεις : 
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
ωφέλιμη ζωή στις που έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 

Τα ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων αποσβέσθηκαν ανάλογα με τη διάρκεια στις μίσθωσης. 

Επί των ακινήτων υπάρχουν υποθήκες συνολικής αξίας 10.395.492 ευρώ καθώς και 
προσημειώσεις συνολικής αξίας 2.095.000 ευρώ. 

Κτίρια 40 Χρόνια 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-25 Χρόνια 
Αυτοκίνητα 4-30 Χρόνια 
Λοιπός εξοπλισμός 3-15 Χρόνια 
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Αναλυτικά η κίνηση των ενσώματων παγίων έχει ως εξής: 

Ο  ΟΜΙΛΟΣ 

Κίνηση 1.1-31.12.2012  Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορι
κά μέσα

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία   
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2012  13.147.968,93 66.655.812,81 16.067.777,71 1.843.998,47 97.715.557,92

Προσθήκες χρήσης 2012  0,00 46.000,00 19.680,00 2.370,00 68.050,00
Μειώσεις χρήσης 2012  -11.828,30 -104.649,15 -105.865,85 -43.943,51 -266.286,81
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2012  13.136.140,63 66.597.163,66 15.981.591,86 1.802.424,96 97.517.321,11

Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2012  720.049,94 31.632.590,78 8.272.488,28 1.610.595,59 42.235.724,59

Αποσβέσεις χρήσης 2012  90.792,88 4.020.941,52 955.836,89 52.045,92 5.119.617,21
Μειώσεις  χρήσης 2012  -3.763,82 -23.197,32 -52.131,30 -23.080,48 -102.172,92
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2012  807.079,00 35.630.334,98 9.176.193,87 1.639.561,03 47.253.168,88

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2012  12.427.918,99 35.023.222,03 7.795.289,43 233.402,88 55.479.833,33
Την 31η Δεκεμβρίου 2012  12.329.061,63 30.966.828,68 6.805.397,99 162.863,93 50.264.152,23
 
 

Κίνηση 1.1-31.12.2013 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο  

Αξία   
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2013 13.136.140,63 66.597.163,66 15.981.591,86 1.802.424,96 97.517.321,11  

Προσθήκες χρήσης 2013 0,00 865,79 0,00 40,65 906,44  
Μειώσεις χρήσης 2013 -64.996,53 -2.623.540,50 -632.324,23 -53.288,20 -3.374.149,46  
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2013 13.071.144,10 63.974.488,95 15.349.267,63 1.749.177,41 94.144.078,09  

Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2013 807.079,00 35.630.334,98 9.176.193,87 1.639.561,03 47.253.168,88  

Αποσβέσεις χρήσης 2013 92.175,21 4.042.180,56 924.132,59 44.810,81 5.103.299,17  
Μειώσεις  χρήσης 2013 -20.218,61 -1.909.963,16 -487.987,40 -44.966,33 -2.463.135,50  
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2013 879.035,60 37.762.552,38 9.612.339,06 1.639.405,51 49.893.332,55  

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2013 12.329.061,63 30.966.828,68 6.805.397,99 162.863,93 50.264.152,23  
Την 31η Δεκεμβρίου 2013 12.192.108,50 26.211.936,57 5.736.928,57 109.771,90 44.250.745,54   
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Η  Εταιρία 

Κίνηση 1.1-31.12.2012  Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία    
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2012  13.147.968,93 66.655.812,81 16.067.777,71 1.843.998,47 97.715.557,92

Προσθήκες χρήσης 2012  0,00 46.000,00 19.680,00 2.370,00 68.050,00
Μειώσεις χρήσης 2012  -11.828,30 -104.649,15 -105.865,85 -43.943,51 -266.286,81
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2012  13.136.140,63 66.597.163,66 15.981.591,86 1.802.424,96 97.517.321,11

Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2012  720.049,94 31.632.590,78 8.272.488,28 1.610.595,59 42.235.724,59

Αποσβέσεις χρήσης 2012  90.792,88 4.020.941,52 955.836,89 52.045,92 5.119.617,21
Μειώσεις  χρήσης 2012  -3.763,82 -23.197,32 -52.131,30 -23.080,48 -102.172,92
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2012  807.079,00 35.630.334,98 9.176.193,87 1.639.561,03 47.253.168,88

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2012  12.427.918,99 35.023.222,03 7.795.289,43 233.402,88 55.479.833,33
Την 31η Δεκεμβρίου 2012  12.329.061,63 30.966.828,68 6.805.397,99 162.863,93 50.264.152,23
 
 

Κίνηση 1.1-31.12.2013 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία   
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2013 13.136.140,63 66.597.163,66 15.981.591,86 1.802.424,96 97.517.321,11

Προσθήκες χρήσης 2013 0,00 865,79 0,00 40,65 906,44
Μειώσεις χρήσης 2013 -64.996,53 -2.623.540,50 -632.324,23 -53.288,20 -3.374.149,46
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 13.071.144,10 63.974.488,95 15.349.267,63 1.749.177,41 94.144.078,09

Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2013 807.079,00 35.630.334,98 9.176.193,87 1.639.561,03 47.253.168,88

Αποσβέσεις χρήσης 2013 92.175,21 4.042.180,56 924.132,59 44.810,81 5.103.299,17
Μειώσεις  χρήσης 2013 -20.218,61 -1.909.963,16 -487.987,40 -44.966,33 -2.463.135,50
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 879.035,60 37.762.552,38 9.612.339,06 1.639.405,51 49.893.332,55

Καθαρή λογιστική αξία     
Την 1η Ιανουαρίου 2013 12.329.061,63 30.966.828,68 6.805.397,99 162.863,93 50.264.152,23
Την 31η Δεκεμβρίου 
2013 12.192.108,50 26.211.936,57 5.736.928,57 109.771,90 44.250.745,54
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5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα - Διορθωμένες 
 
Ο Όμιλος 

 
Κίνηση 1.1-31.12.2012  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012 9.615.464,60
Μεταβολές χρήσης 2012 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 9.615.464,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2012 9.615.464,60
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 9.615.464,60
 
Κίνηση 1.1-31.12.2013  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 9.615.464,60
Μεταβολές χρήσης 2013 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 9.615.464,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2013 9.615.464,60
Την 31η Δεκεμβρίου 2013 
(Δημοσιευμένο) 9.615.464,60

Διόρθωση λόγω 
επαναπροσδιορισμού της εύλογης 
αξίας των επενδυτικών ακινήτων 

-1.608.025,28

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 
(Διορθωμένο) 8.007.439,32

  
 
Η   Εταιρία 

 

  
Κίνηση 1.1-31.12.2012  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012 9.615.464,60
Μεταβολές χρήσης 2012 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 9.615.464,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2012 9.615.464,60
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 9.615.464,60
  
 
 
Κίνηση 1.1-31.12.2013 

 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 9.615.464,60
Μεταβολές χρήσης 2013 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 9.615.464,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2013 9.615.464,60
Την 31η Δεκεμβρίου 2013 
(Δημοσιευμένο) 9.615.464,60

Διόρθωση λόγω 
επαναπροσδιορισμού της εύλογης 
αξίας των επενδυτικών ακινήτων 

-1.608.025,28

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 
(Διορθωμένο) 8.007.439,32
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Στην τρέχουσα χρήση έγινε εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα από 
ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή, με βάση μεθόδους, διαφορετικές κατά περίπτωση 
ακινήτου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι κύριες παραδοχές ήταν : 

- Η Συγκριτική Μέθοδος. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση συγκριτικά στοιχεία της 
αγοράς. 

- Η Επενδυτική Μέθοδος. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση συγκριτικά στοιχεία 
μισθωμάτων και συντελεστές απόδοσης από 7% έως 8%. 

- Η Μέθοδος Αξιοποίησης. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση εκτιμώμενες τιμές πώλησης 
στις αντίστοιχες περιοχές, εκτιμώμενες τιμές κόστους κατασκευής, Έξοδα προώθησης 
2%, Έξοδα δανεισμού 2%, Επιχειρηματικό όφελος 5%, Επιτόκιο αγοράς αυξημένο με 
το ρίσκο οικοπέδου 2%, χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 1,5 έτη, Έξοδα μεταβίβασης 
οικοπέδου και λοιπά έξοδα 3%. 

Η μεταβολή της εύλογης αξίας είναι αρνητική και ανήλθε στο ποσό των 1.608,03 χιλ. με το 
ποσό αυτό ζημιώθηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου (άλλα έξοδα) 

Τα έσοδα από στις επενδύσεις σε ακίνητα για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 407 χιλ. ευρώ 
έναντι 413 χιλ. ευρώ στις προηγούμενης χρήσης 2012 και αναγνωρίσθηκαν στα 
αποτελέσματα (άλλα έσοδα). Το κόστος εσόδων από στις επενδύσεις σε ακίνητα για την 
τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 243 χιλ. ευρώ, έναντι 272 χιλ. ευρώ στις προηγούμενης 
χρήσης και  αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα). 

 
 

5.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων 

Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια 
συμβάσεων κατασκευής έργων αποτιμήθηκαν στο κόστος ιδιοκατασκευής στις πλέον τόκων 
κατασκευαστικής περιόδου μείον στις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με βάση τα 
έτη εκμετάλλευσης. 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεως μείον στις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργήθηκαν με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια στις ωφέλιμης ζωής 
των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 

Ο  ΟΜΙΛΟΣ 
 Κίνηση 1.1-31.12.2012    

 Αξία κτήσης Προγράμματα 
Η/Υ 

Δικαιώματα 
χρήσης παγίων Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
Προσθήκες χρήσης 2012 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 2012 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
 Αποσβέσεις      
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 250.997,44 12.960.800,40 13.211.797,84 
Αποσβέσεις χρήσης 2012 1.303,27 1.536.232,37 1.537.535,64 
Μειώσεις χρήσης 2012 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.300,71 14.497.032,77 14.749.333,48 

 Καθαρή  λογιστική αξία 31.12.2012 51,43 16.130.439,65 16.130.491,08 
 Κίνηση 1.1-31.12.2013       
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 Αξία κτήσης       
Υπόλοιπο έναρξης 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
Προσθήκες χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
 Αποσβέσεις       
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 252.300,71 14.497.032,77 14.749.333,48 
Αποσβέσεις χρήσης 2013 51,25 1.536.232,38 1.536.283,63 
Μειώσεις χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.351,96 16.033.265,15 16.285.617,11 
 Καθαρή  λογιστική αξία 31.12.2013 0,18 14.594.207,27 14.594.207,45 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

   

Κίνηση 1.1-31.12.2012    

 Αξία κτήσης Προγράμματα 
Η/Υ 

Δικαιώματα 
χρήσης παγίων Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
Προσθήκες χρήσης 2012 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 2012 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
 Αποσβέσεις      
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 250.997,44 12.960.800,40 13.211.797,84 
Αποσβέσεις χρήσης 2012 1.303,27 1.536.232,37 1.537.535,64 
Μειώσεις χρήσης 2012 0,00 0,00 ,00 
Σύνολο 252.300,71 14.497.032,77 14.749.333,48 
 Καθαρή  λογιστική αξία 31.12.2012 51,43 16.130.439,65 16.130.491,08 
 Κίνηση 1.1-31.12.2013       
 Αξία κτήσης       
Υπόλοιπο έναρξης 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
Προσθήκες χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.352,14 30.627.472,42 30.879.824,56 
 Αποσβέσεις       
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 252.300,71 14.497.032,77 14.749.333,48 
Αποσβέσεις χρήσης 2013 51,25 1.536.232,38 1.536.283,63 
Μειώσεις χρήσης 2013 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 252.351,96 16.033.265,15 16.285.617,11 
 Καθαρή  λογιστική αξία 31.12.2013 0,18 14.594.207,27 14.594.207,45 
        

 
 
 

5.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  κατά την 31.12.2013 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Χώρα Περιουσιακά  

Στοιχεία Υποχρεώσεις
% 

συμμετοχής 
31/12/2013 

ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 24.018,95 7.179,36 100% 
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«ΔΟΚΟΣ ΟΕ» Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ 
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΛΛΑΔΑ 15.173,51 500,00 100% 

ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 87.362,39 85.895,04 90% 
 
 

5.5 Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 
Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 
κυριοτέρων συγγενών και κοινοπραξιών: 
 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Έδρα Περιουσιακά 
Στοιχεία Υποχρεώσεις % συμμετοχής 

31/12/2013 
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΑΘΗΝΑ 6.918.656,64 1.049.250,92 24% 
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΘΗΝΑ 5.204.986,49 630.907.22 25% 

 

    

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Έδρα Περιουσιακά 
Στοιχεία Υποχρεώσεις Ποσοστό 

 Συμμετοχής 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ –
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ (ΑΓΩΓ. ΟΜΒ. ΕΥΡΠΥΡΙΔ.) ΙΤΕΑ 237.134,64 207.787,60 50% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 2.454.867,02 2.454.867,02 9,88% 

Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ 686.626,05 686.332,58 49,50% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ –ΑΚΤΩΡ ΑTΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-
ΝΕΜΕΑ ΑΘΗΝΑ 58.493,65 57.906,71 98,50% 

Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ» ΑΘΗΝΑ 7.024.183,01 6.593.977,26 9,88% 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ ΑΘΗΝΑ 62.509,53 33.162,50 10% 

Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 610.616,79 551.922,73 80,75% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΑΕΓΕΚ  - (ΕΡΓΟ ΚΟ 12/96)       ΑΘΗΝΑ 2.524.514,75 2.521.580,05 75% 

Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ATE –ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ 374.890,19 374.890,19 50% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- «ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ» ΑΘΗΝΑ 245.365,17 239.495,76 38% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ –ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- 
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 1.162.727,73 1.136.315,40 33,33% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ –ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 124.925,06 119.055,65 87,45% 

Κ/Ξ «Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ» & 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 520.573,23 514.703,82 90% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 529.539,36 525.137,31 67% 

Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 41.112,38 31.112,38 98,50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ (Κ/Ξ 
ΑΓ.ΚΟΣΜΑ) ΑΘΗΝΑ 21.991,27 1.991,27 60% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΑΘΗΝΑ 42.122,73 37.720,68 67% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 224.568,02 215.763,91 30% 

Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΑΘΗΝΑ 11.319,33 8.384,63 90,00% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑ 26.419,32 25.538,91 99% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΣΙΓΑΛΑΣ-ΓΕΤΕΜ ΑΘΗΝΑ 2.748.024,38 2.746.557,03 50% 
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Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 36.034,40 35.153,99 90% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ: 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑΠΑ) ΑΘΗΝΑ 14.905,43 14.025,02 90% 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 13.397.516,67 14.133.574,02 0,20% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ 
ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ ΙΤΕΑ 1.441.650,90 1.440.183,55 97,68% 

«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4 ΑΘΗΝΑ 3.776,59 841,89 1% 

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 263.753,12 70.062,73 25% 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 57.450,19 29.147,79 30% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 781.871,14 781.871,14 87% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3 ΑΘΗΝΑ 2.519.280,37 2.519.280,37 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 16.876.289,29 16.876.289,29 98% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ 
ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ  ΑΘΗΝΑ 310.874,35 306.402,16 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΑΕΓΕΚ  (ΓΕΑ 2) ΙΤΕΑ 1.127.044,24 1.127.044,24 70% 

Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 6.950,51 6.950,51 24% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΘΗΝΑ 43.021,53 43.021,53 40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΙΤΕΑ 2.475.492,71 2.475.492,71 74% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΙΤΕΑ 1.131.344,14 1.131.344,14 70% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ ΙΤΕΑ 41.644,68 264.968,34 50% 

Κ/Ξ ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ 
ΔΟΜΗ ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΙΤΕΑ 315.848,96 315.848,96 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ) ΑΘΗΝΑ 2.780.959,54 2.780.959,54 45% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. –ΑΤΤΙ-
ΚΑΤ ATE ΑΘΗΝΑ 76.835,03 76.835,03 33% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.) ΙΤΕΑ 10.494,23 7.559,53 50% 

Κ/Ξ «ALPINE MAYREDER BAU G.m.b».H 
«ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ» ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ 131.607,20 98.869,41 4% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 
– ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 142.782,20 142.782,20 70% 

 
 

5.6 Αποθέματα 
 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Προϊόντα 10.876,34 10.876,34 10.876,34 10.876,34 

 
 

5.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

62 
   

Απαιτήσεις από Πελάτες 46.870.760,27 46.856.243,37 46.873.385,39 46.858.868,49

Λοιπές απαιτήσεις  100.384.790,71 92.962.796,97 100.345.239,00 92.922.554,00

Σύνολο 147.255.550,98 139.819.040,34 147.218.624,39 139.781.422,49
Μείον Προβλέψεις 
απομείωσης 62.322.955,88 55.139.605,12 62.322.955,88 55.139.605,12

Υπόλοιπο 84.932.595,10 84.679.435,22 84.895.668,51 84.641.817,37
 
 
Η εμφάνιση στην Κατάσταση οικονομικής θέσης είναι : 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 896.859,36 895.629,36 896.521,87 895.291,87

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες 29.493.285,84 29.533.013,40 29.495.910,96 29.535.638,52 

Λοιπές απαιτήσεις 54.542.449,90 54.250.792,46 54.503.235,68 54.210.886,98 

Σύνολο 84.932.595,10 84.679.435,22 84.895.668,51 84.641.817,37 
 
 
 
 
 
 
 
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων έχει ως εξής : 
 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Υπόλοιπο Έναρξης 55.139.605,12 73.951.334,21 55.139.605,12 73.951.334,21

Πλέον: Προβλέψεις χρήσης 7.183.350,76 9.998.691,84 7.183.350,76 9.998.691,84

Μείον : Διαγραφές απαιτήσεων 0,00 28.810.420,93 0,00 28.810.420,93

Υπόλοιπο λήξης 62.322.955,88 55.139.605,12 62.322.955,88 55.139.605,12
 
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων κατά την 31.12.2013 έχει ως εξής: 
 

  Όμιλος Εταιρεία 
Aπαιτητές πέραν του 1 έτους 1.266.740,86 1.266.403,37

Aπαιτητές εντός του επόμενου έτους 2.245.700,47 2.245.700,47
Καθυστερούμενες απαιτήσεις 
απομειωμένες  62.322.955,88 62.322.955,88
Καθυστερούμενες απαιτήσεις και μη 
απομειωμένες 81.420.153,77 81.383.564,67

Σύνολο 147.255.550,98 147.218.624,39

 

Για στις καθυστερούμενες και μη απομειωμένες απαιτήσεις ποσού 81,4 εκ., ποσό 52,6 εκ. 
ευρώ αφορά απαιτήσεις για Δημόσια έργα (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες εκτιμούνται ασφαλούς 
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είσπραξης, ποσό 26,5 εκ. ευρώ αφορά επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου οι 
οποίες εκτιμούνται ασφαλούς είσπραξης και ποσό 2,3 εκ. ευρώ αφορά προκαταβληθέντα 
ποσά σε προμηθευτές των οποίων η καθυστέρηση εκτιμάται ότι είναι περιστασιακή, και δεν 
έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης αυτών .  
 
Ανάλυση απαιτήσεων: 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Δοσμένες  εγγυήσεις 161.344,35 161.344,35 161.344,35 161.344,35 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
(Χρεώστες) 5.589,82 4.359,82 5.252,33 4.022,33 

Κρατήσεις πιστώσεων 729.925,19 729.925,19 729.925,19 729.925,19 

Σύνολο 896.859,36 895.629,36 896.521,87 895.291,87 
 
 
Πελάτες 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Κατασκευαστικά συμβόλαια 28.347.136,14 28.508.245,89 28.347.136,14 28.508.245,89 
Λοιποί πελάτες 1.146.149,70 1.024.767,51 1.148.774,82 1.027.392,63 
Σύνολο 29.493.285,84 29.533.013,40 29.495.910,96 29.535.638,52 

 
Λοιπές απαιτήσεις 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρίες 0,00 0,00 2.051,97 1.286,40 
Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρίες 4.185,90 3.452,24 4.185,90 3.452,24 
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 23.413.753,34 23.477.462,69 23.413.753,34 23.477.462,69 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 1.012.399,81 813.360,36 1.012.399,81 813.360,36 
Επιταγές μεταχρονολογημένες – 
Γραμ. εισπρακτέα 1.467,35 1.467,35 1.467,35 1.467,35 

Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών & 
πιστώσεων ( σε εργοτάξια & τρίτους) 172.397,08 128.618,38 136.483,41 92.704,71 

Προκαταβληθέντα έξοδα 3.400,49 19.295,31 3.400,49 19.295,31 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 2.359.844,10 2.358.412,51 2.359.844,10 2.358.412,51 
Επίδικες απαιτήσεις 26.502.937,74 26.502.937,74 26.502.937,74 26.502.937,74 

Λοιπές απαιτήσεις  1.072.064,09 945.785,88 1.066.711,57 940.507,67 

Σύνολο 54.542.449,90 54.250.792,46 54.503.235,68 54.210.886,98 
 
 

5.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω  αποτελεσμάτων 

  Ο Όμιλος Η  Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Κίνηση 1.1-31.12.2013       



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

64 
   

Υπόλοιπο  έναρξης 2.221.383,24 1.387.245,83 2.221.383,24 1.387.245,83 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία 1.325.757,71 834.137,41 1.325.757,71 834.137,41 

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  λήξης 3.547.140,95 2.221.383,24 3.547.140,95 2.221.383,24 

Πρόκειται για συμμετοχικούς τίτλους οι οποίοι κατά την αρχική αναγνώριση είχαν 
ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην  εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ     

Μετοχές  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
31.12.2013  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

31.12.2012 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 133.333 18.133,29 133.333 79.199,80 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ  1.100.484 3.499.539,12 1.100.484 2.112.929,28 
ΣΥΝΟΛΟ   3.517.672,41   2.192.129,08 

Αμοιβαία Αριθμός μεριδίων   Αριθμός 
μεριδίων   

INTL  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 14.913,114 26.519,99 14.913,114 26.950,98 
ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 283,182 2.948,55 283,182 2.303,18 
ΣΥΝΟΛΟ   29.468,54   29.254,16 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   3.547.140,95   2.221.383,24 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ     

Μετοχές  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
31.12.2013  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

31.12.2012 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 133.333 18.133,29 133.333 79.199,80 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ  1.100.484 3.499.539,12 1.100.484 2.112.929,28 
ΣΥΝΟΛΟ   3.517.672,41   2.192.129,08 

Αμοιβαία Αριθμός μεριδίων   Αριθμός 
μεριδίων   

INTL  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 14.913,114 26.519,99 14.913,114 26.950,98 
ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 283,182 2.948,55 283,182 2.303,18 
ΣΥΝΟΛΟ   29.468,54   29.254,16 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   3.547.140,95   2.221.383,24 
 
 
Η αποτίμηση έγινε με βάση επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (Επίπεδο Ι). 
 
 

5.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Μετρητά 37.526,01 46.772,57 4.491,09 13.737,65 
Καταθέσεις όψεως 29.167,73 120.385,03 29.167,73 120.385,03 
ΣΥΝΟΛΟ 66.693,74 167.157,60 33.658,82 134.122,68 
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5.10 Μετοχικό κεφάλαιο  

 Αριθμός 
μετοχών 

Ευρώ / 
μετοχή 

Εκδοθέν 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31η Δεκεμβρίου 2012 81.644.555 0,30 24.493.366,50 57.072.374,32 81.565.740,82 

31ης Δεκεμβρίου 2013 81.644.555 0,30 24.493.366,50 57.072.374,32 81.565.740,82 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 81.644.555 μετοχές, με ονομαστική αξία 
Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Στις οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων στις 
εταιρείας και το δικαίωμα ανάληψης των μερισμάτων που αποφασίζει να διανείμει η Εταιρεία. 
 

5.11 Υπέρ το άρτιο  
Το Κονδύλι αυτό αφορά το πλεόνασμα που προέκυψε από την έκδοση μετοχών σε τιμή 
μεγαλύτερη από την ονομαστική στις αξία κατά στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου στις 
εταιρείας. 
 

5.12 Συναλλαγματικές διαφορές  
Το κονδύλι αυτό αφορά συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την μετατροπή σε 
ευρώ των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό 
λειτουργικό νόμισμα από τη μητρική. 
 
 
 
 
 
 
 

5.13 Λοιπά αποθεματικά 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Τακτικό Αποθεματικό  3.509.897,29 3.509.897,29 3.509.897,29 3.509.897,29 
Αφορολόγητο Αποθεματικό 15.195.988,92 15.195.988,92 15.195.988,92 15.195.988,92 
Αποθεματικά από 
απαλλασσόμενα στις φορολογίας 
έσοδα 

698.592,20 698.592,20 698.592,20 698.592,20 

Αποθεματικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 331.573,97 331.573,97 331.573,97 331.573,97 

Έκτακτα αποθεματικά 13.139.248,76 13.139.248,76 13.139.248,76 13.139.248,76 
Λοιπά αποθεματικά 1.931.363,95 1.931.363,95 1.931.363,95 1.931.363,95 
Σύνολα 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09 

 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν σωρευμένα κέρδη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή 
από την φορολογία ή φορολόγηση με μικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν 
διανέμονται.  
Τα υπόλοιπα αποθεματικά αφορούν σωρευμένα κέρδη φορολογημένα. Η διανομή των 
αποθεματικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

5.14 Τραπεζικά δάνεια 
5.14.1 Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

  Ο  Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Μακροπρόθεσμα 13.966.876,79 12.926.176,65 13.966.876,79 12.926.176,65 
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Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των μακροπροθέσμων δανείων ανήλθε για τη χρήση 
2013 στο 7,65%. 
 
 

5.14.2   Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια  
  Ο  Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Βραχυπρόθεσμα 34.238.121,41 24.089.443,48 34.238.121,41 24.089.443,48 

Σύνολο 34.238.121,41 24.089.443,48 34.238.121,41 24.089.443,48 

Τα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου ήταν: ετήσιο κυμαινόμενο μεσομακροπρόθεσμων 
χορηγήσεων και βασικό κυμαινόμενο  επιτόκιο χορηγήσεων  +1,5. 
 
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια κατά την τρέχουσα χρήση αυξήθηκαν, λόγω στις 
πληρωμής στο ελληνικό δημόσιο από την εκδότρια τράπεζα, εγγυητικών επιστολών που 
κατέπεσαν, για το έργο << ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ) – ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Χ.Θ. 
1+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 18+000) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΥΔΕ –ΠΑΘΕ»>>.  
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες επί των ακινήτων συνολικής αξίας 
10.036.000 ευρώ, και με ενέχυρο επί των μετοχών στις ΕΛΛΑΚΤΩΡ κυριότητας στις εταιρείας 
στις. 
 
 
 
 
 
 
 

5.15 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος - Διορθωμένος 
 Η συνολική μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχει ως εξής: 
 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Υπόλοιπο έναρξης -9.141.083,29 -11.329.011,95 -9.141.083,29 -11.329.011,95 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -981.231,74 2.210.366,46 -981.231,74 2.210.366,46 

Υπόλοιπο λήξης -10.122.315,03 -9.118.645,49 -10.122.315,03 -9.118.645,49 

Επίδραση από αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 0,00 -22.437,80 0,00 -22.437,80 
Αναμορφωμένο υπόλοιπο λήξης 
(Δημοσιευμένο) -10.122.315,03 -9.141.083,29 -10.122.315,03 -9.141.083,29 

Διόρθωση λόγω επαναπροσδιορισμού της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων 418.086,57 0,00 418.086,57 0,00 

Διορθωμένο  υπόλοιπο λήξης  -9.704.228,46 -9.141.083,29 -9.704.228,46 -9.141.083,29 

 
Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια 
φορολογική αρχή έχει ως εξής: 
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5.15.1 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις-Διορθωμένες 
  Διαφορές στα 

ενσώματα πάγια 
Διαφορές στις 

συμβάσεις έργων Σύνολο 

Υπόλοιπο 31.12.2011 -8.601.745,03 -6.040.333,89 -14.642.078,92 

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 368.039,00 523.837,32 891.876,32 

Υπόλοιπο 31.12.2012 -8.233.706,04 -5.516.496,57 -13.750.202,61 

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων -1.633.123,31 -1.656.094,94 -3.289.218,26 

Υπόλοιπο 31.12.2013 
(Δημοσιευμένο) -9.866.829,36 -7.172.591,51 -17.039.420,87 

Διόρθωση λόγω 
επαναπροσδιορισμού της εύλογης 
αξίας των επενδυτικών ακινήτων 

418.086,56 0,00 418.086,56 

Υπόλοιπο 31.12.2013  
(Διορθωμένο) -9.448.742,79 -7.172.591,51 -16.621.334,30 

 

5.15.2    Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις για 
αποζημιώσεις σε 
εργαζομένους 

Δάνεια & 
leaseback 

Έξοδα εγκ/σης 
& λοιπά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

Αναγνώριση 
φορολογικής 

ζημιάς 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 31.12.2011 48.689,80 290.089,98 -292.567,15 3.266.854,34 3.313.066,97
Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων -1.276,20 257.460,97 -9.986,35 1.072.291,71 1.318.490,13

Υπόλοιπο 31.12.2012 47.413,60 547.550,95 -302.553,50 4.339.146,05 4.631.557,10
Επίδραση από αναθεωρημένο 
ΔΛΠ 19 -22.437,80 0,00 0,00 0,00 -22.437,80

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 
31.12.2012 24.975,80 547.550,95 -302.553,50 4.339.146,05 4.609.119,30

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 5.248,16 658.304,20 -129.076,80 1.773.510,98 2.307.986,54

Υπόλοιπο 31.12.2013 30.223,96 1.205.855,15 -431.630,30 6.112.657,03 6.917.105,84

 
 
5.16   Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

Αφορούν υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση και 
προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή.  

Με βάση το νέο ΔΛΠ 19 το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2013, το σύνολο της αναλογιστικής 
ζημίας/κέρδους που προκύπτει, θα πρέπει να αναγνωρίζεται άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό 
στη κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό της καθαρής θέσης.  Η εφαρμογή 
του προτύπου επηρέασε την αξία της συνολικής υποχρέωσης της λήξης της προηγούμενης 
χρήσης 2012. 
 
 
 

Ο Όμιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2012 251.994,00 251.994,00 

Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.2012 1.338,00 1.338,00 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2012 -7.719,00 -7.719,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2012 245.613,00 245.613,00 

Επίδραση από αναθεωρημένο πρότυπο ΔΛΠ 19                -112.189,00 -112.189,00 
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Υπόλοιπο αναμορφωθείσας υποχρέωσης την 
31.12.2012 

133.424,00 133.424,00 

Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.2013 -5.413,00 -5.413,00 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2013 -3.220,00 -3.220,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2013 124.791,00 124.791,00 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι : 

 31.12.2013 31.12.2012 
Επιτόκιο προεξόφλησης (%) 3,61% 3,31% 

Αύξηση αποδοχών 
2014-2017 : 0% 

από 2018  : 1,75% 
 

2013-2017 : 0% 
από 2018  : 2% 

 
Πληθωρισμός 1,75 % 2 % 

 
 
5.17   Λοιπές προβλέψεις 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο 
ανέλεγκτων χρήσεων  210.000,00 180.000,00 210.000,00 180.000,00 

 
 
5.18 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Έσοδα επομένων χρήσεων 3.176.877,05 3.584.815,09 3.176.877,05 3.584.815,09 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 4.736.563,20 4.736.563,20 4.736.563,20 4.736.563,20 

Εγγυήσεις 484.599,99 484.599,99 484.599,99 484.599,99 

Σύνολο 8.398.040,24 8.805.978,28 8.398.040,24 8.805.978,28 
 
 
 
 
 
5.19   Προμηθευτές  
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Προμηθευτές 47.430.998,45 47.364.021,59 47.410.588,07 47.343.357,34 

 
 
5.20   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

 Υποχρεώσεις από φόρους (πλην 
εισοδήματος) – τέλη  12.104.805,26 11.041.254,99 12.101.705,26 11.039.854,99 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά 
ταμεία 5.257.879,27 4.382.422,16 5.257.879,27 4.382.422,16 

Δεδουλευμένα έξοδα 3.386.045,70 3.159.989,07 3.386.045,70 3.159.989,07 
Επιταγές πληρωτέες 29.263.574,55 29.440.555,99 29.263.574,55 29.440.555,99 
Γραμμάτια πληρωτέα 249.733,81 249.733,81 249.733,81 249.733,81 
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Λοιπά έντοκα δάνεια 1.854.686,54 1.855.480,90 1.854.686,54 1.855.480,90 
Λοιπές υποχρεώσεις -πιστωτές 14.842.597,53 13.180.479,19 14.821.969,80 13.159.851,46 
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 0,00 0,00 6.467,33 5.887,43 
Υποχρεώσεις σε συγγενείς 0,00 1.426,16 0,00 1.426,16 
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 742.831,93 781.541,64 757.831,93 796.541,64 
Μερίσματα πληρωτέα 0,00 2.842,12 0,00 2.842,12 
Σύνολο 67.702.154,59 64.095.726,03 67.699.894,19 64.094.585,73 
 
 
5.21   Ληκτότητα των υποχρεώσεων 

Η ληκτότητα των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων σε 
προμηθευτές, των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των δανείων, της 31.12.2013, 
έχει  ως εξής : 

  Όμιλος Εταιρεία 

Από 0 έως 6 μήνες 104.980.283,03 104.957.612,25

Από 6 έως 12 μήνες 44.390.991,42 44.390.991,42

Από 1 έως 5 έτη 21.227.730,18 21.227.730,18

> από 5 έτη 1.137.186,85 1.137.186,85

Σύνολο 171.736.191,48 171.713.520,70
 
5.22  Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2013 

Στις υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα (5.21) στις πληρωτέες από 0 έως 6 
μήνες, εμπεριέχονται ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2013 υποχρεώσεις ποσού 
51.976.543,12 ευρώ, οι οποίες αφορούν : 

Επιταγές και Γραμμάτια πληρωτέα σε 
προμηθευτές 29.513.308,36

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 12.066.094,08

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 5.206.177,35

Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους 5.190.963,33

Σύνολο 51.976.543,12
 
 
 
5.23   Κύκλος εργασιών 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Έσοδα από εκτέλεση τεχνικών 
έργων 225.004,45 411.339,76 225.004,45 411.339,76 

Λοιπές πωλήσεις 27.060,00 121.135,56 27.060,00 121.135,56 

 Σύνολο 252.064,45 532.475,32 252.064,45 532.475,32 
 
 
5.24  Συμβάσεις κατασκευής έργων 

Συμβάσεις κατασκευής έργων σε εξέλιξη την ημερομηνία του Ισολογισμού 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Από την έναρξη των έργων μέχρι την : 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
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Συνολικά έσοδα έργων 735.078.631,93 734.853.627,48 735.078.631,93 734.853.627,48 

Πραγματοποιηθέν κόστος έργων 678.039.516,69 677.706.669,57 678.039.516,69 677.706.669,57 

Συνολικά αποτελέσματα 57.039.115,24 57.146.957,91 57.039.115,24 57.146.957,91 

Συνολικές τιμολογήσεις 696.651.204,71 696.471.204,71 696.651.204,71 696.471.204,71 

Απαιτήσεις για εκτελεσθέν έργο 28.347.136,14 28.508.245,89 28.347.136,14 28.508.245,89 
Απαιτήσεις για εκτελεσθέν έργο 
απομειωθείσες 10.080.291,08 9.874.176,88 10.080.291,08 9.874.176,88 

Σύνολο 735.078.631,93 734.853.627,48 735.078.631,93 734.853.627,48 

Ανεκτέλεστο έργων (έσοδο)  28.051,63 11.470.941,88 28.051,63 11.470.941,88 

 
 
5.25  Άλλα έσοδα  
   
Άλλα Έσοδα Ο Όμιλος Η Εταιρία  
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00  -13.768,00  0,00  0,00  
Ενοίκια -406.779,88  -413.224,48  -406.779,88  -413.224,48  
Κέρδη από πώληση παγίων -13.154,45  -234.490,81  -13.154,45  -234.490,81  
Επιστροφές αχρεωστήτως 
καταβληθέντων  προστίμων & 
προσαυξήσεων 

0,00  -508.046,81  0,00  -508.046,81  

Κέρδη από  αποτίμηση επενδύσεων 
σε ακίνητα 0,00  0,00  0,00  0,00  

Λοιπά έσοδα -174.694,37  -174.704,80 -174.694,37  -174.704,80  
Σύνολο -594.628,70 -1.344.234,90 -594.628,70 -1.330.466,90 
Επίδραση από αναθεώρηση ΔΛΠ 19  -112.189,00  -112.189,00 
Τελικό  Σύνολο -594.628,70 -1.456.423,90 -594.628,70 -1.442.655,90 
 
 
 
 
5.26  Έξοδα   
 
5.26.1 Κόστος Πωλήσεων 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Παροχές σε εργαζομένους 308.500,72  555.155,43  308.500,72  555.155,43  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 24.606,50  69.507,44  24.606,50  69.507,44  
Παροχές τρίτων 17.584,36  533.833,64  17.584,36  533.833,64  
Φόροι-τέλη 972,68  10.284,30  972,68  10.284,30  
Διάφορα έξοδα 16.008,62 43.163,43  16.008,62 43.163,43  
Προμήθειες Ε/Ε έργων 0,00 4.070,36  0,00 4.070,36  
Αναλώσεις αποθεμάτων -7.765,76 -85.298,17  -7.765,76 -85.298,17  
Σύνολο 359.907,12 1.130.716,43 359.907,12 1.130.716,43
 
 
 
 
 
 
 



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

71 
   

5.26.2 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 
Έξοδα διοίκησης Ο Όμιλος Η Εταιρία  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Παροχές σε εργαζομένους 768.999,49  749.014,20  768.999,49  749.014,20   
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 286.452,04  361.708,34  286.452,04  361.708,34   
Αμοιβές ελέγχου οικονομικών 
καταστάσεων 20.000,00  22.799,00  20.000,00  20.000,00   

Παροχές τρίτων 72.609,58  124.454,34  72.609,58  124.454,34   
Φόροι-τέλη 153.965,55  69.467,91  153.565,55  68.615,91   
Διάφορα έξοδα 97.770,09  102.485,84  96.612,60  93.203,17   
Αποσβέσεις  1.673.269,65  1.680.374,44  1.673.269,65  1.680.374,44   
Σύνολο 3.073.066,40 3.110.304,07 3.071.508,91 3.097.370,40 
 
 
5.26.3   Άλλα Έξοδα - Διορθωμένα  
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Κόστος εσόδων από επενδύσεις 
σε ακίνητα 243.010,08 271.767,15 243.010,08 271.767,15 

Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης 
απαιτήσεων 46.348,46 1.240.969,09 46.348,46 1.181.103,09 

Ζημία από λύση θυγατρικών  
εταιρειών 0,00 382.888,73 0,00 1.605.569,05 

Προβλέψεις απομείωσης  
απαιτήσεων 7.183.350,76 9.998.691,84 7.183.350,76 9.998.691,84 

Προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων 
χρήσεων 

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

Αποσβέσεις αδρανούς παγίου 
εξοπλισμού 4.966.313,15 4.976.778,41 4.966.313,15 4.976.778,41 

Ζημίες από πώληση παγίων και 
καταγγελία συμβάσεων 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 

560.518,56 38.760,80 560.518,56 38.760,80 

Καταπτώσεις εγγυητικών 
επιστολών 0,00 96.310,40 0,00 96.310,40 

Πρόστιμα & προσαυξήσεις 2.222.564,04 948.071,43 2.222.564,04 948.070,23 
Λοιπά έξοδα 7.220,33 454,53 7.220,33 454,53 
Σύνολο (Δημοσιευμένο) 15.259.325,38 17.954.692,38 15.259.325,38 19.117.505,50 
Ζημίες από αποτίμηση 
επενδύσεων σε ακίνητα 1.608.025,28 0,00 1.608.025,28 0,00 

Σύνολο (Διορθωμένο) 16.867.35,66 17.954.692,38 16.867.35,66 19.117.505,50 
 
 
5.26.4  Χρηματοοικονομικό κόστος  

  Ο Όμιλος Η Εταιρία  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων 4.210.260,28 3.412.911,80 4.210.260,28 3.408.791,80 
Προβλέψεις ζημιών από συμμετοχές 1.672,96 5.545.60 1.672,96 5.545.60 
Πιστωτικοί τόκοι -216.014,58 -694.509,12 -216.014,58 -694.509,12 
Αποτέλεσμα από αποτίμηση χρεογράφων -1.325.757,71 -834.137,41 -1.325.757,71 -834.137,41 
Σύνολο 2.670.160,95 1.889.810,87 2.670.160,95 1.885.690,87
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5.27  Φόρος εισοδήματος - Διορθωμένος 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Τρέχων φόρος χρήσης 26.498,73 149.824,94 26.498,73 149.824,94 

Αναβαλλόμενος φόρος  981.231,74 -2.210.366,46 981.231,74 -2.210.366,46 

 1.007.730,47 -2.060.541,52 1.007.730,47 -2.060.541,52 

Επίδραση από αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 0,00 22.437,80 0,00 22.437,80 

Σύνολο (Δημοσιευμένο) 1.007.730,47 -2.038.103,72 1.007.730,47 -2.038.103,72 

Διόρθωση λόγω επαναπροσδιορισμού 
της εύλογης αξίας των επενδυτικών 
ακινήτων 

-418.086,57 0,00 -418.086,57 0,00 

Σύνολο 589.643,90 -2.038.103,72 589.643,90 -2.038.103,72 

 
Ο φόρος επί των κερδών της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό φόρο ο οποίος θα 
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή. Η διαφορά έχει ως 
εξής : 
 
 
 
 

  Ο Όμιλος Η  Εταιρία 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Κέρδη προ φόρων  -20.529.279,77 -22.068.587,35 -20.519.392,82 -23.227.113,82
Επίδραση από αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 89.751,20  89.751,20
Αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων 
(Δημοσιευμένα) -20.529.279,77 -21.956.398,35 -20.519.392,82 -23.114.924,82
Αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων 
(Διορθωμένα) -22.137.305,05  -22.127.418,10  
  Ισχύων φορολογικός συντελεστής  26% 20% 26% 20% 
Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  -5.337.612,75 -4.391.279,67 -5.335.042,13 -4.622.984,96 
Φόρος εισοδημάτων που δεν υπόκεινται 
σε φόρο  -367.223,20 -380.764,02 -367.223,20 -380.764,02 
Φόρος δαπανών που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά  3.085.742,70 2.619.085,43 3.083.172,08 2.850.790,72 
Φορολογική ζημιά προηγούμενων 
χρήσεων 858.000,00 -34.970,40 858.000,00 -34.970,40 
Διαφορά φορολογικών συντελεστών 2.742.324,99 0,00 2.742.324,99 0,00 
Φόρος κοινοπραξιών 26.498,73 149.824,94 26.498,73 149.824,94 

 Σύνολο 1.007.730,47 -2.038.103,72 1.007.730,47 -2.038.103,72 
Διόρθωση λόγω επαναπροσδιορισμού της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων -418.086,57 0,00 -418.086,57 0,00 
 Σύνολο 589.643,90 -2.038.103,72 589.643,90 -2.038.103,72 
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5.28  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Εταιρεία  Ανέλεγκτες  χρήσεις  
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 2008 -2013 
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ 2010-2013 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 2007-2013 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ   Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ 2003-2013 
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ 2010-2013 
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ 2007-2013 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2005-2013 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ 2005-2013 
ATT-E CONSTRUST SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT 
SRL) 2002-2013 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ 2000-2013 

ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ 2000-2013 
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ 2000-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  2007-2013 

Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)   2007-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ  2004-2013 
Κ/Ξ  Α. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  2000-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ   2000-2013 
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"  2010-2013 
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  2010-2013 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ –
ΑΒΑΞ ΑΤΕ 2003-2013 

Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ   2003-2013 
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ  2010-2013 
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ  2010-2013 
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)   2007-2013 
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)  2003-2013 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"  2010-2013 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ - Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ   2010-2013 
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ 
ΑΤΕ  2010-2013 

Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ   2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ  2007-2013 
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ  2007-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)  2007-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'  2007-2013 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   2000-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ   2010-2013 
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ  Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   2010-2013 
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Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ   2007-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ   2010-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ   2007-2013 
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ   2010-2013 
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ   2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ 2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.) 2007-2013 
«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4   2010-2013 
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   2007-2013 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   2003-2013 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"   2007-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ   2007-2013 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3   2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2010-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ  2000-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2) 2007-2013 
Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ   2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ  2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ  2000-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ  2007-2013 
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)  2000-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ   2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ  2007-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ 2010-2013 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ  
(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  2007-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ)  2010-2013 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE  2002-2013 
 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ)   2000-2013 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   2000-2013 
Κ/Ξ  ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  2000-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ   2010-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2000-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ   2000-2013 
Κ/Ξ ROBINSON CLUB   2000-2013 
Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2000-2013 
Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ  2000-2013 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ   2000-2013 
Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ  ΕΜ.  2000-2013 
Κ/Ξ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ   2000-2013 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ 
ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ  2002-2013 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ   2010-2013 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ,  INTRAKAT- ATTIKAT ATE  2010-2013 

Κ/ΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- Ι & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 
Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2010-2013 
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5.29  Κέρδη κατά μετοχή - Διορθωμένα 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο 
μέσο αριθμό μετοχών στη διάρκεια της χρήσεως 

  Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Καθαρά κέρδη περιόδου -21.537.010,24 -20.008.045,83 -21.527.123,29 -21.166.572,30 

Επίδραση από αναθεωρημένο ΔΛΠ 19  89.751,20  89.751,20 
Αναμορφωμένα Καθαρά κέρδη περιόδου 
(Δημοσιευμένα) -21.537.010,24 -19.918.294,63 -21.527.123,29 -21.076.281,10 

Διόρθωση λόγω επαναπροσδιορισμού της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων -1.189.938,71 0,00 -1.189.938,71 0,00 
Αναμορφωμένα Καθαρά κέρδη περιόδου 
(Διορθωμένα) -22.726.948,95 -19.903.018,27 -22.717.062,00 -21.076.821,10 

Κατανέμονται σε :       

Μετόχους Εταιρίας (Δημοσιευμένο) -21.537.010,24 -19.918.294,63 -21.527.123,29 -21.076.281,10 

Μετόχους Εταιρίας (Διορθωμένο) -22.726.948,95 -19.903.018,27 -22.717.062,00 -21.076.821,10 

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 -15.276,36   

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 81.644.555 81.644.555 81.644.555 81.644.555 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Δημοσιευμένο) -0,2638 -0,2438 -0,2637 -0,2582 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  (Διορθωμένο) -0,2784 -0,2438 -0,2782 -0,2582 

 

5.30  Δεσμεύσεις 

α) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κατά την 31.12.2013 ανέρχεται σε 28 χιλ. ευρώ περίπου. 

β) Οι χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης 
έργων, προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων ανέρχονταν κατά την 
31.12.2013 στο ποσό των 101,27 εκ. ευρώ. 

 

 

 

5.31  Λοιπές Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:  

α) Επίδικες απαιτήσεις – ποσού 18.931.749,65 Ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου για 
εκτελεσμένο κόστος κατασκευής σε δημόσιο έργο τμήματος Εθνικής Οδού της ΠΑΘΕ, πλέον 
τόκων και αποζημιώσεων. Για την απαίτηση αυτή έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1836/1998 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη με την υπ 
αριθμ. 2369/08 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει δικαιωθεί.  

Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
απομείωσης αυτής.   

β) Επίδικη απαίτηση ποσού Ευρώ 7.571.188,09 προήλθε από αξίωση της εταιρείας, από τη 
συμμετοχή της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ, για καταβληθέντες τόκους 
τραπεζικών δανείων για την εκτέλεση ανατεθέντος έργου που ακύρως ανακλήθηκε. Για την 
υπόθεση αυτή έχει εκδοθεί η υπ αριθμ 1409/2009 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει δικαιωθεί για την εν λόγω αξίωσή 
της. 
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Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
απομείωσης αυτής.  

γ) Επίδικη απαίτηση ποσού 9.998.691,84  ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την 
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου <<Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με 
τα συνοδά του έργα στο τμήμα :Νέα κοίτη Σπερχειού-τέλος Α/Κ Ροδίτσας>>του άξονα ΕΥΔΕ-
ΠΑΘΕ, καθώς και επίδικη απαίτηση ποσού 6.977.236,56 κατά του Ελληνικού Δημοσίου από 
την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου << ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ) - ΑΡΧΗ 
Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Χ.Θ. 1+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 18+000) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΥΔΕ -ΠΑΘΕ">>., μετά την 
έκπτωση της εταιρείας από την κατασκευή των εν ανωτέρω έργων. Η εταιρεία έχει ασκήσει 
όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Ελληνικού Δημοσίου και εκτιμάται  μετά 
βεβαιότητας η  δικαίωσή της. Παρόλα αυτά η εταιρία για τις εν λόγω απαιτήσεις, έχει 
διενεργήσει  πρόβλεψη απομείωσης  αυτών για την ορθότερη απεικόνιση της καθαρής της 
θέσης.  

Επίσης στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 
περιλαμβάνονται διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 1999-2001 ύψους 
4.736.563,20 Ευρώ οι οποίες έχουν αχθεί σε δικαστική κρίση.  

Πέραν των ανωτέρω, για το ποσό χαρτοσήμου ύψους 600 χιλ. ευρώ που καταλόγισε ο 
φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ, επί απαιτήσεων της 
εταιρείας από Κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε κατά 100%, η εταιρεία προσέφυγε στα 
φορολογικά δικαστήρια. Για το ποσό αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει ανάλογη πρόβλεψη 
σε βάρος των αποτελεσμάτων της γιατί αναμένει ότι θα δικαιωθεί. 

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που να επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 
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5.32  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη  

  O Όμιλος                   H    Εταιρία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Πωλήσεις  αγαθών και υπηρεσιών προς 
συγγενείς 0,00 2.436,92 0,00 2.436,92 

Πωλήσεις  αγαθών και υπηρεσιών προς 
κοινοπραξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 
κοινοπραξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0,00 0,00 5.159,21 4.393,64 

Απαιτήσεις από συγγενείς 4.185,90 8.273,82 4.185,90 8.273,82 

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 24.326.789,70 24.416.136,33 24.326.789,70 24.416.136,33 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0,00 0,00 6.467,33 5.887,43 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς 0,00 1.426,16 0,00 1.426,16 

Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 742.831,93 781.541,64 757.831,93 796.541,64 
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης 181.812,65 564.099,50 181.812,65 564.099,50 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και  τα μέλη της διοίκησης 698.164,31 648.875,89 698.164,31 648.875,89 

 
 
5.33   Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 30 άτομα, έναντι 24 την 31η Δεκεμβρίου 2012. 
 
 
5.34  Παραδοχή για συνέχιση της δραστηριότητας 
 
Δυνάμει της υπ’αρίθμ.1023/10 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 
Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εκδόθηκε επί της από 20.08.2010 αίτησης της εταιρείας, 
διατάχτηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τις οφειλές της. Με την ίδια ως άνω 
απόφαση ορίσθηκε μεσολαβητής, ο οποίος και επέτυχε τη σύναψη της συμφωνίας με την 
πλειοψηφία των πιστωτών της εταιρείας και κατόπιν τούτων με την από 29.02.2012 αίτηση 
της εταιρείας εισήχθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας 
Δικαιοδοσίας) προς επικύρωση η ανωτέρω καταρτισθείσα με τους πιστωτές συμφωνία. Η 
ανωτέρω αίτηση στης εταιρείας συζητήθηκε την 29.05.2013 και εκδόθηκε επ’ αυτής η υπ’ αρ. 
1072/2013 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δεν έκανε δεκτή  την αίτηση της 
εταιρείας περί επικύρωσης της κατατεθείσας με τους πιστωτές συμφωνίας και λήξεως της 
συνδιαλλαγής. 
Κατά της άνω αποφάσεως, ήτοι υπ’ αρ. 1072/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) κατατέθηκε  η από 25.10.2013 έφεση της 
εταιρείας, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης η 08.05.2014. 
Επιπλέον κατά της ανωτέρω απόφασης η εταιρεία θα  ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για την 
προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων ,των εργαζομένων και των συνεργατών της. 
Η εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας. Παρά ταύτα ,το ενδεχόμενο απόρριψης της έφεσης της Εταιρείας, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποδηλώνει  μεν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη 
δυνατότητα της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της, στην περίπτωση όμως που η 
εταιρεία  δεν προβεί σε άλλες ενέργειες που να προσβλέπουν στην ομαλή συνέχιση της 
λειτουργίας της. 
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5.35 Διόρθωση οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι διορθώσεις των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1-31/12/2013 
εταιρίας και ομίλου αφορούν στον επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε 
ακίνητα κατόπιν πρόσφατης εκτίμησης από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή. Η επίδραση 
από το γεγονός αυτό ήταν η επιβάρυνση των επενδύσεων σε ακίνητα, του αναβαλλόμενου 
φόρου, του συνόλου ιδίων κεφαλαίων, των άλλων εξόδων, των αποτελεσμάτων χρήσης προ 
φόρων, του φόρου εισοδήματος και των αποτελεσμάτων χρήσης μετά φόρων. 
 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ 31.12.2013 
   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σημ. Διορθωμένα Δημοσιευμένα Διαφορές Διορθωμένα Δημοσιευμένα Διαφορές 
Επενδύσεις σε 
ακίνητα 

5.2 8.007.439,32 9.615.464,60 1.608.025,28 8.007.439,32 9.615.464,60 1.608.025,28 

Αποτελέσματα εις 
νέον  

  -140.612.109,93 -139.422.171,22 1.189.938,71 -140.478.792,72 -139.288.854,01 1.189.938,71 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  -24.239.557,29 -23.049.618,58 1.189.938,71 -24.106.386,81 -22.916.448,10 1.189.938,71 

Αναβαλλόμενο 
Φόρος 
Εισοδήματος 

5.15 9.704.228,46 10.122.315,03 418.086,57 9.704.228,46 10.122.315,03 418.086,57 

Άλλα Έξοδα 5.26.
3 

16.867.350,66 15.259.325,38 -1.608.025,28 16.867.350,66 15.259.325,38 -1.608.025,28 

Φόρος 
Εισοδήματος 

5.27 -589.643,90 -1.007.730,47 -418.086,57 -589.643,90 -1.007.730,47 -418.086,57 

Κέρδη(Ζημίες) 
προ Φόρων 

  -22.137.305,05 -20.529.279,77 1.608.025,28 -22.127.418,10 -20.519.392,82 1.608.025,28 

Κέρδη(Ζημίες) 
μετά από Φόρους 

  -22.726.948,95 -21.537.010,24 1.189.938,71 -22.717.062,00 -21.527.123,29 1.189.938,71 

Κέρδη (Ζημίες) 
μετά από Φόρους 
ανά μετοχή-
βασικά 

5.29 -0,2784 -0,2638 0,0146 -0,2782 -0,2637 0,0145 

 
 
5.36  Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού  
 
∆εν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31.12.2013 γεγονότα, που να αφορούν 
είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία. 
 
. 

 
Αθήνα  10 Απριλίου  2014 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΟΥΣΗΣ  
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΛΛΗΣ 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΟΦΙΑ  ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ 

 



   

Αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

μέλος)      

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

-1.512.608,34 18.022.797,79 -1.389.324,81 19.687.496,29

-22.353,82 0,00 0,00

-22.726.948,95 -19.513.052,31 -22.717.062,00 -21.076.821,10

-24.239.557,29 -1.512.608,34 -24.106.386,81 -1.389.324,81

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 
ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων :
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

 (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 44.250.745,54 50.264.152,23 44.250.745,54 50.264.152,23
Επενδύσεις σε ακίνητα 8.007.439,32 9.615.464,60 8.007.439,32 9.615.464,60 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2012
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.594.207,45 16.130.491,08 14.594.207,45 16.130.491,08

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.022.814,57 3.029.914,03 3.202.938,29 3.201.708,29 2.070.776,09 2.953.324,72 2.069.290,42 2.950.773,63

Αποθέματα 10.876,34 10.876,34 10.876,34 10.876,34 -2.194.956,34 -3.191.813,57 -2.193.470,67 -3.188.584,48
Απαιτήσεις από πελάτες 29.493.285,84 29.533.013,40 29.495.910,96 29.535.638,52 -0,44 -0,38 -0,44 -0,38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.156.284,59 56.639.333,30 58.084.035,45 56.566.392,90 -124.180,69 -238.489,23 -124.180,69 -237.811,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 157.535.653,65 165.223.244,98 157.646.153,35 165.324.723,96

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 66.367,24 48.425,00 66.367,24 48.425,00
Μετοχικό Κεφάλαιο 24.493.366,50 24.493.366,50 24.493.366,50 24.493.366,50 191,71 3,69 191,71 3,69
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                    -48.733.070,52 -26.006.121,57 -48.599.753,31 -25.882.691,31 66.558,95 48.428,69 66.558,95 48.428,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -24.239.704,02 -1.512.755,07 -24.106.386,81 -1.389.324,81
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 146,73 146,73 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -24.239.557,29 -1.512.608,34 -24.106.386,81 -1.389.324,81 -40.000,00 -70.000,00 -40.000,00 -70.000,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.966.876,79 12.926.176,65 13.966.876,79 12.926.176,65
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.437.059,70 18.260.485,57 18.437.059,70 18.260.485,57 -2.842,12 -4.970,07 -2.842,12 -4.970,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 34.238.121,41 24.089.443,48 34.238.121,41 24.089.443,48 -42.842,12 295.029,93 -42.842,12 295.029,93

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 115.133.153,04 111.459.747,62 115.110.482,26 111.437.943,07 -100.463,86 104.969,39 -100.463,86 105.647,39

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 181.775.210,94 166.735.853,32 181.752.540,16 166.714.048,77 167.157,60 62.188,21 134.122,68 28.475,29
66.693,74 167.157,60 33.658,82 134.122,68

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ) 157.535.653,65 165.223.244,98 157.646.153,35 165.324.723,96

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ )

01/01 -31/12/2013 01/01 -31/12/2012 01/01 -31/12/2013 01/01 -31/12/2012

252.064,45 532.475,32 252.064,45 532.475,32
-107.842,67 -598.241,11 -107.842,67 -598.241,11

-19.453.631,03 -20.206.813,66 -19.452.073,54 -21.370.461,11

-22.137.305,05 -21.956.398,35 -22.127.418,10 -23.114.924,82
-22.726.948,95 -19.918.294,63 -22.717.062,00 -21.076.821,10
-22.726.948,95 -19.903.018,27

0,00 -15.276,36
0,00 405.242,32 0,00 0,00

-22.726.948,95 -19.513.052,31 -22.717.062,00 -21.076.821,10

-22.726.948,95 -19.497.775,95
0,00 -15.276,36

-0,2784 -0,2438 -0,2782 -0,2582

-12.814.048,23 -13.549.660,81 -12.812.490,74 -14.713.308,26

Ομιλος Εταιρία
0,00 0,00
0,00 0,00

24.330.975,60 24.336.134,81
742.831,92 764.299,26
181.812,65 181.812,65

0,00 0,00
698.164,31 698.164,31

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 
αντίστοιχα)

Λύση θυγατρικών εταιρειών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 
αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13
Αρ.  Γ.Ε.ΜΗ 2182801000

Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ  Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, 

 πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

1.3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
www.attikat.gr
1) Παναγιώτης Σ. Πανούσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό 

2) Γεράσιμος Λάλλης, Αντιπρόεδρος  (εκτελεστικό μέλος)      
3) Σοφία Αλεξιάδου (εκτελεστικό μέλος)      

4) Σωτήρης Πανούσης Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)     

5) Κωνσταντίνος Τσέλος Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)    

6) Δομένικος  Χήναρης Μέλος (Ανεξάρτητο μη  εκτελεστικό μέλος)   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

10 Απριλίου 2014

Παναγής Χ. Μαρινάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24201)
KMC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., (Α.Μ.ΣΟΕΛ 167 )

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Σύμφωνη Γνώμη - θέματα έμφασης.

Τόκοι εισπραχθέντες

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

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

Εισπράξεις από απαιτήσεις

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων

Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

α) Εσοδα

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

Αθήνα 10 Απριλίου 2014

β) Εξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

7) Κών/νος  Παπούλιας Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστκό μέλος)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τόκοι πληρωθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους (Α)                                             
Ιδιοκτήτες μητρικής

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έσοδα
Μικτά κέρδη  / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων                                                             

Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων,χρηματοδοτικών , επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

Ιδιοκτήτες μητρικής

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΛΑΛΛΗΣ
ΑΔΤ Π 346331

ΑΔΤ Μ 014278  Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 18342

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ  ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ

31/12/2013

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

 1. Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2013 - 31.12.2013 διορθώνουν και τροποποιούν τις προηγούμενες με ημερομηνία 
έγκρισης 28 Μαρτίου 2014.
 2. Τα θέματα  έμφασης  αφορούν  στην ύπαρξη υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και αρνητικών 
λειτουργικών ταμειακών ροών, στην ύπαρξη ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων στην εξέλιξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 
3588/2007, στην παραδοχή για συνέχιση της δραστηριότητας και στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
3. 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  1  των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
4. 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.
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν υποθήκες  ύψους 10.395 χιλ. ευρώ και προσημειώσεις ύψους 2.095 χιλ. ευρώ καθώς και ενέχυρο επί των 
μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση υποχρεώσεών της.
6.Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία  είναι: 30 άτομα κατά την 31.12. 2013  και   24  άτομα κατά την 31.12.2012.
7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.28 των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων.
8. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2012.
9. Τα κονδύλια των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου 1.1.2013 - 31.12.2013 έχουν διοτρθωθεί 
λόγω επαναπροσδιορισμού της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, όπως αναλυτικά παρατείθενται στη σημείωση 5.35 των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων.
10. Τα κονδύλια των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της συγκριτικής περιόδου 31.12.2012 έχουν αναμορφωθεί 
προκειμένου να παρουσιαστούν οι επιδράσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 "Παροχές σε εργαζομένους" όπως αναλυτικά παρατίθενται στη σημείωση 
2.3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
11. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση της εταιρείας.

12.  Η σωρρευτική πρόβλεψη έως 31.12.2013 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται  : α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 210 χιλ. ευρώ β) για παροχές στους 
εργαζόμενους 124 χιλ ευρώ γ) για λοιπές προβλέψεις 62.389 χιλ. ευρώ.
13.  Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)" στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της συγκριτικής περιόδου 31.12.2012 αφορά προσαρμογές από 
ανακατάταξη συναλλαγματικών διαφορών στα αποτελέσματα χρήσης.
14. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόσθηκε στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012.  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 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 πλην των Κ/ΞΙΩΝ  α) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2) 
με έδρα την Ιτέα και ποσοστό συμμετοχής 92% β) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) με έδρα την Ιτέα και ποσοστό 
συμμετοχής 92% και γ) η Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ με έδρα την Ιτέα και 
ποσοστό συμμετοχής  23,40% που λύθηκαν εντός της χρήσης 2013.  Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
15. Από 12.4.2010, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 9.4.2010, κατ'  εφαρμογή της παραγρ. γ΄ του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του 
Χ.Α.Α., οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων 
16. Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2013 ποσού 51.976 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται 
αναλυτικά στη σημείωση 5.22 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
17.  Με την 1023/02.11.2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άνοιξε η διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 για την Εταιρεία.  
Κατατέθηκε αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής η οποία συζητήθηκε την 29 Μαίου 2013.  Με την 1072/2013 απόφαση του ιδίου 
δικαστηρίου δεν έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση.  Επί αυτής της απόφασης ασκήθηκε έφεση η οποία ορίστηκε για την 8η Μαίου 2014.
18.  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
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