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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους
αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος:
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά
αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως
περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να
αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους
των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με
το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό
Σημείωμα με την αναφορά «δεν ισχύει».
Ενότητα A - Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
A1

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

A2

Συναίνεση:
o Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη
του ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
για μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές
o Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει
μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και στους οποίους παρέχεται
συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
o Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι
συναφείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
o Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι
επενδυτές ότι πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και
τις προϋποθέσεις της προσφοράς από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό
διαμεσολαβητή κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της εν λόγω προσφοράς
από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή

Δεν ισχύει

Ενότητα B - Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
Β1

Νόμιμη και
εμπορική
επωνυμία του
εκδότη

Η νόμιμη επωνυμία είναι «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο
διακριτικός τίτλος «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» στην Ελληνική γλώσσα και «ATHENA SA»
στην Αγγλική.
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Β2

Β3

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

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

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

Η έδρα της Εκδότριας βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της. Η
Εταιρεία ιδρύθηκε το 1966, είναι ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στην Ελληνική
νομοθεσία, με Αριθμό Μητρώου 305301000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, καθώς επίσης και από
τις ισχύουσες διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου και του δικαίου
Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις διατάξεις του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Ν.3016/2002, Ν. 3340/2005,
Ν.3401/2005, Ν. 3371/2005 και Ν.3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν
γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία.
Ο Όμιλος των εταιριών ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην αγορά των
κατασκευών στην Ελλάδα και το εξωτερικό είτε αυτόνομα είτε μέσω θυγατρικών
εταιρειών και κοινοπραξιών με άλλες εταιρίες του κλάδου. Η Εταιρεία διαθέτει
εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης.
Ο Όμιλος έχει μακρά εμπειρία από όλο το φάσμα των κατασκευαστικών
εργασιών στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την περιοχή του Περσικού
Κόλπου, έχοντας συμμετάσχει στην κατασκευή πολλών έργων υποδομής που
αποτελούν σημεία αναφοράς για την περιοχή στην οποία βρίσκονται και τους
καθημερινούς χρήστες τους.
Ειδικότερα, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ είναι οι
εξής:
• Κτίρια και τεχνικά έργα
• Υδραυλικά, λιμενικά και ηλεκτρολογικά έργα,
• Χωματουργικά και έργα Οδοποιίας
• Σήραγγες
• Ενεργειακά έργα
• Περιβαλλοντολογικά έργα
• Γέφυρες
• Λοιπά τεχνικά έργα
Η Εταιρεία έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή λιμενικών έργων, για τα οποία
διαθέτει ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό.
Το έτος 2016 αποτέλεσε μια ακόμη δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία,
η οποία επηρεάζει αρνητικά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, μετά και την
επιβολή των Capital Controls στα μέσα του 2015. Στο α’ εξάμηνο του 2016 η
Ελληνική οικονομία παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης συγκριτικά με τις
συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας την αντίστοιχη περίοδο του 2015, αλλά οι
αναπτυξιακές προοπτικές παραμένουν πολύ αδύναμες.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο αν δεν στηριχθεί ο κατασκευαστικός κλάδος,
συνεχιστεί η μείωση των συνολικών πιστώσεων για δημιουργία νέων υποδομών,
συνεχιστεί η συρρίκνωση των δαπανών για τα έργα και η καθυστέρηση στις
πληρωμές πιστοποιήσεων ενδέχεται ο Όμιλος να οδηγηθεί σε περαιτέρω μείωση
του κύκλου εργασιών, και από τα μέσα περίπου του 2018 και έπειτα να
αντιμετωπίσει περισσότερα προβλήματα ρευστότητας.
Η έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, η αύξηση του κόστους δανεισμού και
των προμηθειών εγγυητικών επιστολών, η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος να ανατροφοδοτήσει τις ανάγκες σε απαιτούμενα κεφάλαια και
εγγυητικές επιστολές έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των οικονομικών
μεγεθών του Ομίλου, την δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του
και τη μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.
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Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει επιδοθεί τον Μάϊο 2016 στην
Εταιρεία Εισήγηση για αναφερόμενη σύμπραξη στην αγορά δημοσίων έργων και
ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 περί «προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού», η οποία αφορά στην Εταιρεία και άλλες εταιρίες του
Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Με βάση τη γνωμάτευση ανεξάρτητων νομικών
συμβούλων και την εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πιθανολογείται ότι δεν θα επιβληθούν
κυρώσεις στην Εταιρεία στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής. Επισημαίνεται ότι η
μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ έχει γνωστοποιήσει ότι εισήλθε σε διαδικασία
διευθέτησης της διαφοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένει τις
τελικές αποφάσεις της Επιτροπής. Κατά την 28.04.2017, ημερομηνία έγκρισης
από τη Διοίκηση της Εταιρείας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης 01.01-31.12.2016, έως και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος
ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίσταται οποιαδήποτε σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση ούτε μπορεί να
πιθανολογηθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας η τελική έκβασή της.
Το 2016 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
του Ομίλου ήταν σχεδόν αμετάβλητος έναντι του 2015, λόγω της μη
αναπλήρωσης των αποπερατούμενων έργων από νέα έργα λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης. Το μικτό αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του
Ομίλου το 2016 παρουσίασε σημαντική διεύρυνση της ζημιάς σε σχέση με το
αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αναγνώρισης ζημίας το
2016 ενός κοινοπρακτικού έργου στο εσωτερικό. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα
των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου επίσης ήταν αυξημένα παρά τη
μείωση του τραπεζικού δανεισμού, λόγω αυξημένου κόστους προμηθειών
εγγυητικών επιστολών.

Β5

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

Το 2017 αναμένεται συρρίκνωση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθώς δεν
υπάρχουν σημάδια βελτίωσης στην οικονομία και δεν προχωρούν οι
δημοπρατήσεις νέων έργων του μεγέθους και της εξειδίκευσης που μπορεί να
διεκδικήσει ο Όμιλος προκειμένου να ενισχύσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των
έργων του. Μετά και την αποχώρηση από την περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων λόγω οικονομικών προβλημάτων, η εκ νέου γεωγραφική επέκταση και
διερεύνηση νέων διεθνών αγορών για τη διεκδίκηση έργων σε αυτές είναι εκτός
των σχεδίων της Διοίκησης για το προσεχές διάστημα.
Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική του Ομίλου εταιριών της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ,
κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης. Με βάση τα αποτελέσματα 2016, η
Εταιρεία εισέφερε €39,6 εκατομμύρια στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του
Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, καθώς και ζημίες από διακοπείσες και συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ύψους €17,5 εκατομμυρίων στα ενοποιημένα καθαρά
αποτελέσματα του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, μετά την απαλειφή των ενδοεταιρικών
αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2016 απαρτίζεται από τις
εξής θυγατρικές εταιρίες οι οποίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης:
Επωνυμία

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

% συμμετοχής
της J&P-ΑΒΑΞ
Α.Ε.
Μητρική
100%
60%
100%
100%
100%
98%
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95%
CONCURENT REAL INVESTMENΤS SRL, Ρουμανία
99,93%
SC BUPRA DEVELOPMENT SRL, Ρουμανία
99,99%
SOPRA AD, Βουλγαρία
94%
J&P-ΑΒΑΞ IKTEO Α.Ε., Αθήνα
100%
SC FAETHON DEVELOPMENTS SRL, Ρουμανία
99,157%
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., Αθήνα
100%
Ε – CONSTRUCTION Α.Ε., Αθήνα
MONDO TRAVEL Α.Ε. (πρώην TERRA FIRMA S.A.), Αθήνα
99,999%
J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
99,967%
Α.Ε.), Αθήνα
85,7395%
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Αθήνα
100%
J&P AVAX POLSKA, Πολωνία
100%
JPA ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε., Αθήνα
JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.,
100%
Αθήνα
100%
GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Πειραιάς
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
χρήσης 2016, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Οι συγγενείς εταιρίες του Ομίλου J&P ΑΒΑΞ οι οποίες ενοποιούνται με την
μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι κάτωθι:
5N A.E., Αθήνα
45,00%
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., Αθήνα
23,20%
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., Αθήνα
30,84%
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., Αθήνα
30,83%
POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε., Αθήνα
28,76%
3G Α.Ε., Αθήνα
50,00%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε., Αθήνα
45,00%
SC ORIOL REAL ESTATE SRL, Ρουμανία
50,00%
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.
24,70%
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, Αθήνα
20,00%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ A.E., Αθήνα
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ) , Αθήνα
29,70%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Λάρισα
21,25%
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., Αθήνα
21,55%
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Αθήνα
20,53%
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, Λεμεσός
33,50%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.,
48,62%
Αθήνα
METROPOLITAN ATHENS PARK A.E., Αθήνα
22,91%
VOLTERRA A.E. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.), Αθήνα
50,00%
STARWARE ENTERPRISES LTD, Κύπρος
50,00%
ΕΛΙΞ A.E., Αθήνα
31,97%
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
χρήσης 2016, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επίσης στον Όμιλο J&P ΑΒΑΞ περιλαμβάνονται και οι κάτωθι θυγατρικές
επιχειρήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ τις οποίες ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης ή τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:
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Ολική Ενοποίηση

% συμμετοχής
της Αθηνά ΑΤΕ
ATHENA LIBYA COMPANY, Λιβύη
65%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, Αθήνα
99%
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., Αθήνα
51,52%
100%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL, Ρουμανία
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
χρήσης 2016, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επωνυμία

Ενοποίηση με Καθαρή Θέση
Επωνυμία
ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & ΤΕ., Ελλάδα
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,

% συμμετοχής
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
25%
45%

Ελλάδα
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
χρήσης 2016, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επιπρόσθετα, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, η J&P ΑΒΑΞ ενοποιεί με
αναλογική μέθοδο συνολικά 90 κοινοπραξίες έργων, εκ των οποίων 46 αφορούν
στην ΑΘΗΝΑ.

Β6

- Στο βαθμό που
είναι γνωστό στον
εκδότη, το όνομα
κάθε προσώπου το
οποίο κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα,
ποσοστό του
κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων
ψήφου του εκδότη
που πρέπει να
κοινοποιείται
δυνάμει της
εθνικής
νομοθεσίας του
εκδότη, καθώς και
το ύψος της
συμμετοχής που
κατέχει το
πρόσωπο αυτό.
- Διευκρινίζεται
εάν οι κύριοι
μέτοχοι του
εκδότη κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώματα
ψήφου, εφόσον

Με βάση τα αποτελέσματα 2016, ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ είχε ενοποιημένο κύκλο
εργασιών €541,2 εκατομμυρίων και καθαρή ζημιά μετόχων, από συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες, ύψους €42,6 εκατομμυρίων. Σε σύνολο
ισολογισμού ύψους €1.305 εκατομυρίων την 31.12.2016, ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ
παρουσίασε καθαρό δανεισμό €486,3 εκατομμυρίων.
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (ποσοστό ≥2%) την 30.06.2017, δηλαδή
μετά την πραγματοποίηση της εν θέματι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την
πιστοποίησή της από το Γ.Ε.ΜΗ., και μετά την σύμπτυξη των μετοχών με την
έκδοση μίας νέας μετοχής σε αντικατάσταση δέκα παλαιών μετοχών που
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2016, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Σημειώνεται ότι οι παρακάτω μέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα
ψήφου.
Αριθμός Μετοχών Ποσοστό επί
συνόλου
1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
112.508.748
99,157%
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του Γεωργίου
335.693
0,296%
3. Λοιποί Μέτοχοι <2%
620.849
0,547%
Σύνολο
113.465.290
100,000%
Πηγή: Στοιχεία της 30.06.2017 από το μετοχολόγιο της Εταιρείας, μη ελεγμένα
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
Μέτοχος

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε την
15.02.2016 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Ν.3556/2007, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
κατείχε 125.087.482 μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσώπευαν ποσοστό
92,896% των συνολικών 134.652.904 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι τον Νοέμβριο 2016 πραγματοποιήθηκε σύμπτυξη των μετοχών
της Εταιρείας, με την έκδοση μίας νέας μετοχής σε αντικατάσταση δέκα παλαιών
μετοχών, αφήνοντας αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στην
Εταιρεία.
Η μετοχική σύνθεση της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σύμφωνα με στοιχεία μετοχολογίου της
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υπάρχουν.
- Να αναφερθεί
εάν και από ποιον
ο εκδότης
κατέχεται ή
ελέγχεται, άμεσα ή
έμμεσα, στο
βαθμό που ο
εκδότης γνωρίζει
τις σχετικές
πληροφορίες, και
να περιγραφεί η
φύση αυτού του
ελέγχου

30.06.2017 είναι η εξής:
Μέτοχος

Αριθμός
Ποσοστό επί
Μετοχών
συνόλου
34.310.000
44,183%
10.819.470
13,933%

1. J&P (Investments) Ltd
2. Μιτζάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
3. Κουβαράς Κωνσταντίνος του
4.632.289
5,965%
Επαμεινώνδα
4. Λοιποί Μέτοχοι <5%
27.893.091
35,919%
Σύνολο
77.654.850
100,000%
Πηγή: Στοιχεία της 30.06.2017 από το μετοχολόγιο της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, βάσει του N.3556/2007, ελέγχεται από την J&P (Investments)
Ltd, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο εταιρεία συμμετοχών εδρεύουσα στην
Κύπρο, η οποία ανήκει κατά διαφορετικά μετοχικά μερίδια σε ένα μεγάλο αριθμό
μελών των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, μέσα από εταιρείες
συμμετοχών ατομικών συμφερόντων κάθε φυσικού προσώπου, οι οποίες επίσης
εδρεύουν στην Κύπρο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία
δεν κατέχει ίδιες μετοχές, και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της
Εταιρείας. Κατά δήλωση της Εταιρείας, εξ’ όσων γνωρίζει κανένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.

Β7

Επιλεγμένες
ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικ
ές πληροφορίες
για τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται
για κάθε
οικονομική χρήση
της περιόδου που
καλύπτουν οι
ιστορικές
χρηματοοικονομικ
ές πληροφορίες
και για κάθε
μεταγενέστερη
ενδιάμεση
οικονομική
περίοδο που
συνοδεύεται από
συγκριτικά
στοιχεία που
αντιστοιχούν στην
ίδια περίοδο της
προηγούμενης
χρήσης· η
υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών
τέλους χρήσεως

Η Εταιρεία ελέγχεται από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει
ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. Επίσης, δεν υπάρχει,
γνωστή στην Εταιρεία, συμφωνία της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια
μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της
J&P (Investments) Ltd και της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά σε € ‘000
2016
2015
Πωλήσεις
39.553 39.136
Μικτό Κέρδος
(18.043) (1.551)

(% επί Κύκλου Εργασιών)

(45,6%)

(4,0%)

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

(26.778)

(7.090)

(% επί Κύκλου Εργασιών)

(67,7%) (18,1%)

Κέρδη/ Ζημιές Χρήσεως προ Φόρων

(28.893)

Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες

(17.559) (37.674)

(% επί Κύκλου Εργασιών)
(% επί Κύκλου Εργασιών)

(73,0%)

(3.269)

(8,4%)

(44,4%) (96,3%)

Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από
(26.037) (5.345)
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από
8.478 (32.328)
διακοπείσες δραστηριότητες
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Μητρικής
(17.494) (37.150)
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
(65)
(524)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2016 και έχουν αναμορφωθεί λόγω διακοπής δραστηριοτήτων εντός του 2016.
Στα παραπάνω αποτελέσματα δεν υπάρχει διαφορά στις εταιρίες που
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είναι αρκετή για να
πληρούται η
απαίτηση περί
συγκρίσιμων
πληροφοριών από
τον ισολογισμό.
Αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από
αφηγηματική
περιγραφή της
σημαντικής
αλλαγής στη
χρηματοοικονομικ
ή κατάσταση του
εκδότη και των
αποτελεσμάτων
Εκμετάλλευσης
κατά τη διάρκεια ή
μετά την περίοδο
που καλύπτουν οι
ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικ
ές πληροφορίες

ενοποιούνται μεταξύ της χρήσης του 2016 και του 2015, με την εξαίρεση της
«Νέος Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ» όπου μειώθηκε το ποσοστό
συμμετοχής, λόγω μη συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου, και της
ATHENA EMIRATES LLC, η λειτουργία της οποίας διεκόπη εντός της περιόδου
01.01 – 31.12.2016 λόγω πώλησης του υποκαταστήματος της Εταιρείας στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίπτωση αυτής της συναλλαγής στα οικονομικά
δεδομένα της Εταιρείας ήταν σημαντική και κατέστησε αναγκαία τη σύνταξη των
οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01.01-31.12.2016 με διάκριση σε
διακοπείσες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αλλά και την αναμόρφωση των
συγκρίσιμων στοιχείων της περιόδου 01.01-31.12.2015.
Σημείωση: Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και Λοιπά Μεγέθη
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, παρατίθενται ορισμένοι Εναλλακτικοί Δείκτες
Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA
Guidelines on Alternative Performance Measures της 5/10/2015) εκτός Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που απορρέουν από τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα «Κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)», τα οποία ορίζονται και
υπολογίζονται βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως
εξής: Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) = Κέρδη/(Ζημίες) προ
φόρων +/- Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα + Συνολικές
αποσβέσεις (ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Η Εταιρεία δεν έχει διανείμει μέρισμα στην περίοδο υπό εξέταση λόγω
ζημιογόνων αποτελεσμάτων.
Συνολικά Εσοδα 2016
Ο κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε
€39,55 εκατομμύρια το 2016 σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,42% έναντι €39,14
εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος.
Το κόστος πωλήσεων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου
προσδιορίστηκε σε €57,60 εκατομμύρια €40,69 εκατομμυρίων σημειώνοντας
αύξηση κατά 16,91% σε σχέση με το 2015. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων
χωρίς ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη μείωση του
περιθωρίου και στην αναγνώριση ζημίας στο κόστος ενός έργου στο εξωτερικό
και ενός έργου που εκτελείται κοινοπρακτικά στο εσωτερικό στην τρέχουσα
περίοδο.
Τα μικτά αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου
διαμορφώθηκαν το 2016 σε ζημία €18,04 εκατομμύρια έναντι ζημιών €1,55
εκατομμυρίων τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως,
λόγω της μείωσης του περιθωρίου, στην αναγνώριση ζημίας στην τρέχουσα
περίοδο ενός έργου στο εξωτερικό και ενός κοινοπρακτικού έργου στο
εσωτερικό.
Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
παρουσιάζονται αυξημένα σε επίπεδο Ομίλου κυρίως λόγω των πρόσθετων
προβλέψεων επισφαλειών για λοιπές απαιτήσεις που επιβάρυναν την τρέχουσα
χρήση.
Τα αποτελέσματα από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων των
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ύψους €6,53 εκατομμυρίων στη συγκριτική
περίοδο αναφοράς προέκυψαν από την πώληση τριών συμμετοχών σε
αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στο σύνολό τους στη μητρική εταιρεία.
Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου
διαμορφώθηκαν το 2016 σε ζημίες €28,89 εκατομμύρια έναντι ζημιών €3,27
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εκατομμυρίων τη συγκριτική περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων
οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του ζημιογόνου μικτού αποτελέσματος που
αναφέρεται ανωτέρω, και στην μη ύπαρξη κερδών €6,53 εκατομμυρίων περίπου
που υπήρχαν τη συγκριτική περίοδο από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
διαθεσίμων προς πώληση.
Ο φόρος εισοδήματος το 2016 διαμορφώνεται σε έσοδο €2,86 εκατομμυρίων
στον Όμιλο έναντι εξόδου €2,08 εκατομμυρίων το 2015, εξ αιτίας της
αναστροφής της αναβαλλόμενης φορολογίας κοινοπρακτικού κατασκευαστικού
έργου λόγω αναγνώρισης ζημίας στην τρέχουσα περίοδο και του φόρου
εισοδήματος την συγκριτική περίοδο από κέρδη που προέκυψαν από την
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016
2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
10.819
27.922
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
8.927
9.572
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
19.746
37.494
Αποθέματα
3.144
4.988
Απαιτήσεις
74.011
149.270
Ταμειακά Διαθέσιμα
8.672
17.697
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
85.827 171.955
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
105.573 209.449

ποσά σε € ‘000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
34.040
107.722
Αποθεματικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
4.795
(41.964)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής
38.835
25.959
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
(228)
(202)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
38.607
25.757
Μακροπρόθεσμα & Ομολογιακά Δάνεια
86
129
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.618
47.507
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.704
47.636
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
1.073
29.044
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
57.189
107.012
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
58.262 136.056
Σύνολο Υποχρεώσεων
66.966 183.692
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
105.573 209.449
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016 και έχουν αναμορφωθεί λόγω διακοπής
δραστηριοτήτων εντός του 2016.
Σημειώσεις:
• Στο κονδύλι "Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού" περιλαμβάνονται
τα κονδύλια "Άυλα πάγια στοιχεία", "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις",
"Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις", "Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές Mακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις".
• Στο κονδύλι "Απαιτήσεις & Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία" περιλαμβάνονται τα
κονδύλια "Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια", "Απαιτήσεις από πελάτες
και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις", "Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων", «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα
για πώληση», και "Λοιπές Απαιτήσεις"
• Στο κονδύλι "Αποθεματικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαμβάνονται
τα κονδύλια "Αποθεματικά Υπέρ το Αρτιο", "Αποθεματικά εύλογης αξίας",
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"Αποθεματικά κεφάλαια", "Αποτελέσματα εις Νέο", και "Συναλλαγματικές
Διαφορές"
• Στο κονδύλι "Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα
κονδύλια "Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία",
"Λοιπές προβλέψεις", «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» και "Λοιπές
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις"
• Στο κονδύλι "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα
κονδύλια "Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις", "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση", και "Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις"
Οικονομική Θέση 2016
Τα κονδύλια της οικονομικής θέσης του Ομίλου «Ενσώματα πάγια»,
«Αποθέματα», Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις»,
«Λοιπές Απαιτήσεις», «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα», «Υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», «Προμηθευτές και
συναφείς υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»
εμφανίζονται μειωμένα την 31.12.2016 σε σχέση με την 31.12.2015 και η
μεγάλη μείωση οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω πώλησης του
υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συμβόλαια» του Ομίλου ύψους
€27,27 εκατομμυρίων έναντι €64,42 εκατομμυρίων της προηγούμενης χρήσης
31.12.2015 παρουσίασε μείωση και οφείλεται κατά κύριο λόγω στις διακοπείσες
δραστηριότητες του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη
μείωση της απαίτησης κοινοπρακτικού έργου εσωτερικού.
Το κονδύλι «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» μειώθηκε σε επίπεδο
Ομίλου κατά €3,44 εκατομμύρια και οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αναστροφή
της αναβαλλόμενης φορολογίας κοινοπρακτικού κατασκευαστικού έργου λόγω
αναγνώρισης ζημίας στην τρέχουσα.
Το κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» μειώθηκε σε επίπεδο Ομίλου
κατά €30 εκατομμύρια περίπου σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο αναφοράς
του 2015. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων προς τη
μητρική εταιρεία με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού €30 εκατομμύρια.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) του
Ομίλου ανήλθε την 31.12.2016 σε €1,16 εκατομμύρια έναντι €29,17
εκατομμυρίων την 31.12.2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά €25,64
εκατομμύρια από τις διακοπείσες δραστηριότητες και κατά €2,37 εκατομμύρια
από μείωση δανείου κοινοπραξίας εσωτερικού που συμμετέχει η Εταιρεία.
Τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζονται αυξημένα λόγω αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού €30
εκατομμυρίων. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά €103,6 εκατομμύρια
περίπου με την κεφαλαιοποίηση (απόσβεση) συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων των έργων κατά την 31.12.2016
ανέρχεται σε €76,2 εκατομμύρια για τον Όμιλο.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 εγκρίθηκαν από την Τακτική
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία διεξήχθη την
28.06.2017.
Β8

Οι επιλεγμένες
κύριες άτυπες (pro
forma)
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες

Δεν ισχύει
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πρέπει να
περιλαμβάνουν
σαφή αναφορά
στο γεγονός ότι
λόγω της φύσης
τους, οι άτυπες
(pro forma)
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες
αφορούν μια
υποθετική
κατάσταση και, ως
εκ τούτου, δεν
αντικατοπτρίζουν
την πραγματική
χρηματοοικονομική
θέση ή τα
αποτελέσματα της
εταιρείας.
Β9 Όταν γίνεται
πρόβλεψη ή
εκτίμηση κερδών,
Δεν ισχύει
δηλώνεται το
ποσό.
Β10 Περιγραφή της
φύσης τυχόν
επιφυλάξεων στην
έκθεση ελέγχου για Δεν ισχύει
τις ιστορικές
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες
Β11 Εάν το κεφάλαιο
κίνησης του
εκδότη δεν
επαρκεί για τις
τρέχουσες
Δεν ισχύει
απαιτήσεις του
εκδότη πρέπει να
συμπεριληφθεί
επεξήγηση.

Ενότητα Γ – Κινητές Αξίες Παραρτήματα
Γ1

Περιγραφή του
είδους και της
κατηγορίας των
κινητών αξιών που
προσφέρονται
ή/και εισάγονται
προς
διαπραγμάτευση,
συμπεριλαμβανομέ
νου οποιουδήποτε
αριθμού
αναγνώρισης
κινητών αξιών.

Οι μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν προς
διαπραγμάτευση είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, θα
διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς της Αγοράς Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκδίδονται βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920
και του καταστατικού της Εταιρείας. Ο κωδικός ISIN (International Security
Identification Νumber) των κοινών μετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ είναι
GRS233003003. Ο Κωδικός της μετοχής της Εταιρείας στο ΟΑΣΗΣ του
Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ΑΘΗΝΑ στα Ελληνικά, και ATHINA στα Αγγλικά.

14
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

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

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

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε Ευρώ.

Το καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προ της εν
θέματι αύξησης κεφαλαίου ανερχόταν σε €4.039.587,00 διαιρούμενο σε
13.465.290 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η
καθεμία. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €34.039.587,00 διαιρούμενο σε
113.465.290 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30
η καθεμία.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι
μετοχές της Εταιρείας είναι πλήρως αποπληρωμένες.

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από το Νόμο κ.ν. 2190/1920. Δεδομένου, ότι οι μετοχές της
Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ισχύει η σχετική περί
χρηματιστηρίου νομοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του
μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση
των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο,
το καταστατικό της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα
μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την
ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.
Οι προσφερόμενες κινητές αξίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ειδικότερα στην Κατηγορία
Χαμηλής Διασποράς.

Ο Όμιλος την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016 δεν διένειμε μέρισμα λόγω της μη
επίτευξης κερδών και συσσωρευμένων ζημιών παρελθόντων ετών. Ο Όμιλος δε
δύναται να διασφαλίσει τη διανομή κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον,
η μερισματική πολιτική της Εταιρείας εξαρτάται από την στρατηγική της, τη
χρηματοοικονομική της θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες
για ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι νομικοί λόγοι.
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Ενότητα Δ – Κίνδυνοι
Δ1

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

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική Δραστηριότητα της
Εταιρείας
o Επιπτώσεις της γενικής οικονομικής κρίσης: Ταμειακή ασφυξία και
περιορισμός πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα μειώνουν τη δυνατότητα
εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης για την εκτέλεση νέων έργων
Η οικονομική κρίση επηρεάζει την Εταιρεία, με βασικούς αρνητικούς
παράγοντες την ουσιαστική αναστολή στην υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων
και την καθυστέρηση στην πληρωμή οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου. Η
μείωση της προσφοράς νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά δεν
επιτρέπει την αναπλήρωση και ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων
της Εταιρείας, περιορίζοντας τα περιθώρια ανόδου του κύκλου εργασιών σε
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι καθυστερήσεις στις
πληρωμές του Δημοσίου επίσης περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων
εργασιών.
o Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη: Κάμψη οικονομικής
δραστηριότητας, πληθωριστικές τάσεις και διατάραξη λειτουργίας αγοράς
έχουν άμεση επίπτωση στο μέγεθος της κατασκευαστικής αγοράς που
απευθύνεται η Εταιρεία
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη και μετάβαση σε εθνικό
νόμισμα θα επηρεάσει δυσμενώς το ΑΕΠ της χώρας, αλλά και την αξία των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας λόγω της αναμενόμενης
υποτίμησης ενός νέου εθνικού νομίσματος. Μετά τη μεταβίβαση των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2016, το
σύνολο των εσόδων της Εταιρείας συνάπτεται σε ευρώ.
o Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων: Ελλειψη εγγυητικών επιστολών οδηγεί σε
αδυναμία συνεπούς εκτέλεσης έργων με αρνητικές οικονομικές συνέπειες για
την Εταιρεία
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας εξαρτώνται από την καλή
εκτέλεση των έργων που έχουν αναληφθεί και εκτελούνται αυτοτελώς ή σε
κοινοπρακτική μορφή ή έχουν ανατεθεί σε τρίτους υπεργολάβους.
Οποιαδήποτε διαταραχή στην εκτέλεση έργων με υπαιτιότητα της Εταιρείας
έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα και μπορεί να επισύρει
σημαντικές αποζημιώσεις.
o Εμπορικές συμφωνίες με προμηθευτές: Προβλήματα με προμηθευτές
οδηγούν σε καθυστερήσεις και ενεργοποιούν ποινικές ρήτρες που
επιβαρύνουν οικονομικά την Εταιρεία
Η λειτουργία της Εταιρείας βασίζεται στην εύρυθμη συνεργασία με
προμηθευτές, τραπεζικά ιδρύματα, κοινοπρακτικούς εταίρους. Κάθε
διαταραχή στις συνεργασίες αυτές έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει την σωστή εκτέλεση έργων και να διεκδικήσει νέες
εργασίες με ανταγωνιστικούς όρους.
o Πιστωτικός κίνδυνος: Αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων οδηγεί σε διακοπή
εκτέλεσης έργων, με συνέπεια τη μείωση των εσόδων και την διενέργεια
προβλέψεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα
o
Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μη είσπραξης απαιτήσεων της Εταιρείας από το
Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό το ενδεχόμενο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην
ρευστότητα της Εταιρείας.
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o Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης: Το επόμενο δωδεκάμηνο από τη δημοσίευση
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι διασφαλισμένο, αλλά αναμένονται
προβλήματα από το β’ εξάμηνο του 2018 και έπειτα, με κίνδυνο να
επανέλθουν τα προβλήματα ταμειακής ρευστότητας
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου στο επόμενο 12μηνο αναμένεται να είναι
επαρκές. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτή την εκτίμηση είναι ο
ιδιαίτερα χαμηλός τραπεζικός δανεισμός, ο περιορισμός των αναγκών
κεφαλαίου μετά την μεταβίβαση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων στην
περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και η συμμετοχή σε κερδοφόρα
έργα στην Ελλάδα. Επισημαίνεται όμως ότι τυχόν πρόστιμο από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού (βλ.παρακάτω), μπορεί να ανατρέψει την εύθραυστη
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, με μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη
βιωσιμότητά της.
o Διακύμανση τιμών πρώτων υλών: Απόκλιση απόδοσης έργων έναντι του
προϋπολογισμού επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα
Οι τιμές των πρώτων υλών που προμηθεύεται ο Όμιλος για την εκτέλεση των
έργων είναι διεθνώς ευμετάβλητες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται
αποκλίσεις στην οικονομική απόδοση των έργων σε σχέση με τον
προϋπολογισμό τους. Προκειμένου να αμβλύνονται οι διακυμάνσεις των τιμών
των πρώτων υλών, γίνονται κεντρικές παραγγελίες μέσω του μητρικού ομίλου
J&P-ΑΒΑΞ ώστε να επιτυγχάνονται κατά το μέτρο του δυνατού οικονομίες
κλίμακος.
o Σχέσεις με το προσωπικό: Διακυβεύεται ακόμη και η διατήρηση του
εργοληπτικού πτυχίου της Εταιρίας, με άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα
διεκδίκησης νέων έργων
Η διατάραξη της σχέσης των στελεχών με την Εταιρεία ή απώλειά τους
ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της και θα μπορούσε να έχει
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα
αποτελέσματα και τις προοπτικές της. Το εργοληπτικό πτυχίο της Εταιρείας
για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, το οποίο επανακρίνεται
από τις αρμόδιες αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα, βασίζεται στην
παρουσία ενός ελάχιστου αριθμού μηχανικών με τεκμηριωμένη τεχνική
εμπειρία. Τυχόν προβλήματα στην επιστημονική στελέχωση της Εταιρείας θα
δημιουργήσει άμεσο πρόβλημα στην διατήρηση του εργοληπτικού της
πτυχίου για την εκτέλεση δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Η Εταιρεία πάντως
έχει καλή και μακροχρόνια σχέση με τα βασικά στελέχη και το υπόλοιπο
προσωπικό της και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης, παρά την
σταδιακή μείωση του κατώτερου προσωπικού τα τελευταία χρόνια.
o Ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και
περιβάλλον: Μη προβλέψιμοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση
στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου
Η Εταιρεία καλύπτεται ασφαλιστικά έναντι βασικών κινδύνων για τον πλωτό
και χερσαίο μηχανικό εξοπλισμό, τα οχήματα, τα έργα, την ευθύνη των
διοικητικών στελεχών και τις αστικές ευθύνες έναντι τρίτων. Ο μηχανολογικός
εξοπλισμός και τα οχήματα καλύπτονται ασφαλιστικά στο ύψος της
αναπόσβεστης λογιστικής αξίας τους. Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο να προκύψουν απρόβλεπτοι, μη ασφαλισμένοι κίνδυνοι.
Επομένως, σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής των παγίων, δεν
διασφαλίζεται εκ των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των
κινδύνων με αποτέλεσμα να δύναται να επηρεαστεί η δραστηριότητα και η
χρηματοοικονομική της κατάσταση στην περίπτωση ζημιών που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τυχόν αδυναμία κάλυψης
σημαντικών ζημιών μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική
βιωσιμότητα της Εταιρείας.
o Ανταγωνισμός στο κατασκευαστικό κλάδο: Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός
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ασκεί πίεση στις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας
Ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά και τις διεθνείς αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις
προοπτικές της Εταιρείας. Η τάση γιγάντωσης των εταιρειών του κλάδου,
καθώς και ο περιορισμός των διεθνών της δραστηριοτήτων μετά την
μεταβίβαση των εργασιών του καταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
δεν ευννοεί τις προοπτικές της Εταιρείας.
o Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη παράβαση ελεύθερου
ανταγωνισμού: Τυχόν επιβολή προστίμου θα απειλήσει άμεσα τη βιωσιμότητα
της Εταιρείας
Έχει επιδοθεί στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) Εισήγηση
για αναφερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού
στην αγορά δημοσίων έργων. Με βάση τη γνωμάτευση ανεξάρτητων νομικών
συμβούλων και με βάση την εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πιθανολογείται ότι δεν θα
επιβληθούν κυρώσεις στην Εταιρεία στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ έχει γνωστοποιήσει ότι
εισήλθε σε διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς με την Επιτροπή
Ανταγωνισμού και αναμένει τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής. Εάν πάντως
καταλογιστεί πρόστιμο θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας της
Εταιρείας.

Δ3

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

o Χρηματοδοτικός Κίνδυνος & Δανεισμός: Υπαρκτός κίνδυνος προβλημάτων
χρηματοδότησης έργων, ενδέχεται να επηρεάσει τη δραστηριότητα και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας
Η δραστηριότητα της Εταιρείας σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τη
δυνατότητα εξασφάλισης πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών από το
τραπεζικό σύστημα. Τυχόν αδυναμία έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων, είτε λόγω
έλλειψης ρευστότητας είτε λόγω έλλειψης στοιχείων ενεργητικού αποδεκτών
από το τραπεζικό σύστημα για την έκδοσή τους, θα είχε άμεσο αντίκτυπο στα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
o Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω
της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων: Όλοι οι μέτοχοι, πλην του Πιστωτή, θα
υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι θα ζημιωθεί η επένδυσή τους
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, πλην του Κύριου Μετόχου και Πιστωτή,
υπέστησαν αναλογική μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Η «διάλυση» της συμμετοχής των υπολοίπων
μετόχων αντιστοιχεί στο 12% της αρχικής μετοχικής τους θέσης, ενώ το
ποσοστό του Κύριου Μετόχου και Πιστωτή αυξήθηκε από 92,90% σε
99,16%.
o Χαμηλή εμπορευσιμότητα μετοχής: Υπαγωγή μετοχών της Εταιρείας στην
«Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Μειωμένη
συναλλακτική δυνατότητα λόγω μη συνεχούς διαπραγμάτευσης της μετοχής
μπορεί να περιορίσει το περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής
Η συναλλακτική δυνατότητα για τις μετοχές της Εταιρείας είναι μειωμένη διότι
υπάγονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
με διαπραγμάτευση μέσω επαναλαμβανόμενων δημοπρασιών επί εντολών
αγοράς και πώλησης αντί συνεχόμενης ροής εντολών. Η χαμηλή
συναλλακτική δραστηριότητα και η διαπραγμάτευση μέσω δημοπρασιών έχει
ως αποτέλεσμα αυξημένη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής της Εταιρείας
αλλά και περιόδους πολλών χρηματιστηριακών συνεδριάσεων με μηδενική
εμπορευσιμότητα και διακύμανση της τιμής της μετοχής.
o Καταβολή μερισμάτων στους μετόχους: H Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει
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ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον, επομένως μπορεί να ζημιωθούν
οικονομικά οι μέτοχοι σε σχέση με τις προσδοκίες τους
H Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον,
με αποτέλεσμα να απωλέσουν οι μέτοχοι το αναμενόμενο όφελος.
o Ο βασικός μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία: Ενδεχόμενο διαφοράς συμφερόντων
μεταξύ βασικού μετόχου και λοιπών μετόχων
Ο Κύριος Μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία διοικητικά και ενδέχεται να έχει ως
κίνητρο συμφέροντα διαφορετικά από τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων.
Με δεδομένο όμως το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής του Κύριου
Μετόχου στην Εταιρεία, ανερχόμενο σε 99,16% μετά την εν θέματι αύξηση
κεφαλαίου, έχει σχεδόν εξαληφθεί και πρακτικά η όποια διαφοροποίηση των
συμφερόντων μεταξύ του Κύριου Μετόχου και των λοιπών μετόχων της
Εταιρείας.

Ενότητα Ε – Προσφορά
Ε1

Τα συνολικά
καθαρά έσοδα και
εκτίμηση των
συνολικών εξόδων
της έκδοσης /
προσφοράς,
συμπεριλαμβανομέ
νων των κατ’
εκτίμηση εξόδων
που χρεώνονται
στον επενδυτή
από τον εκδότη ή
τον
προσφέροντα.
Ε2α Λόγοι της
προσφοράς και
της χρήσης των
εσόδων,
εκτιμώμενο
καθαρό ποσό των
εσόδων.
Ε3 Περιγραφή των
όρων και
προϋποθέσεων
της
προσφοράς.
Ε4 Περιγραφή τυχόν
συμφερόντων που
επηρεάζουν
σημαντικά την
έκδοση /
προσφορά,
περιλαμβανομένων
των
συγκρουόμενων
συμφερόντων.
Ε5 Όνομα του
προσώπου ή της
οντότητας που
προσφέρεται να

Δεν ισχύει

Η έκδοση των νέων μετοχών πραγματοποιείται για την κεφαλαιοποίηση
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους €30 εκατομμυρίων της Εταιρείας προς
την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, τον βασικό μέτοχο και κύριο πιστωτή της. Το εκτιμώμενο
καθαρό έσοδο της Εταιρείας ανέρχεται σε €29,6 εκατομμύρια περίπου, το οποίο
ταμειακώς έχει ήδη εισρεύσει με την μορφή κεφαλαίου κίνησης στην Εταιρεία
κατά τον σχηματισμό των υποχρεώσεων προς την J&P-ΑΒΑΞ.
Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει
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Ε6

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

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ του Πιστωτή και Κύριου Μετόχου,
προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική μείωση κατά 88% του
ποσοστού συμμετοχής των υπολοίπων μετόχων, υπολογιζόμενο επί της αρχικής
τους μετοχικής θέσης, ενώ το ποσοστό του Κύριου Μετόχου αυξήθηκε από
92,896% σε 99,157%.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, πριν
και μετά την ολοκλήρωση της εν θέματι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
σύμφωνα με στοιχεία μετοχολογίου της 30.06.2017. Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ελέγχεται
μετοχικά αλλά και διοικητικά από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, κατά την έννοια του
Ν.3556/2007.

Μέτοχος

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
επί
συνόλου
12.508.748
92,896%

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
επί
συνόλου
112.508.748
99,157%

1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2. Πρωτόπαπας
Αθανάσιος του
335.693
2,493%
335.693
Γεωργίου
3. Επενδυτικό
620.849
4,611%
620.849
Κοινό <2%
Σύνολο
13.465.290
100,000%
113.465.290
Πηγή: Στοιχεία της 30.06.2017 από το μετοχολόγιο της Εταιρείας

0,296%
0,547%
100,000%

Η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση εκ των ανωτέρω μετόχων προς το επενδυτικό
κοινό βάσει του Ν.3556/2007 σχετικά με σημαντική μεταβολή του ποσοστού
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η εξής:
 Την 15.02.2016, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποίησε ότι η μετοχική της θέση
ανήλθε σε 92,896%, δηλαδή η γνωστοποίηση αφορά στην μετοχική της
θέση πριν την εν θέματι αύξηση κεφαλαίου.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, η μέτοχος J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ θα προβεί εκ νέου στις σχετικές
γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3556/2007 για σημαντική μεταβολή του ποσοστού
συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Ε7

Εκτιμώμενα έξοδα
που χρεώνονται
στον επενδυτή

Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πέραν των όσων αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 2% του συνόλου των κοινών
μετοχών της Εταιρείας.
Δεν ισχύει
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από τον εκδότη ή
τον
προσφέροντα.
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με τις
λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει
να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις
μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, η
χρηματοοικονομική θέση της ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των
κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι
που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.
Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον
αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.
2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας
Επιπτώσεις της γενικής οικονομικής κρίσης:
Ταμειακή ασφυξία και περιορισμός πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα μειώνουν τη
δυνατότητα εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης για την εκτέλεση νέων έργων
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει πλήξει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω της
ουσιαστικής διακοπής έργων στον ιδιωτικό τομέα, της αναστολής στην εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων οδικών έργων και της αναβολής στην δημοπράτηση νέων έργων. Η χαμηλή
απορροφητικότητα πόρων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και οι καθυστερήσεις στην πληρωμή οφειλών του
Ελληνικού Δημοσίου για εκτελεσθείσες εργασίες δημιουργούν συνθήκες ταμειακής ασφυξίας στις
εταιρίες του κλάδου. Μετά και την επιβολή των Capital Controls το 2015, όπου επηρεάζεται αρνητικά το
σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της χώρας, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι δημόσιες επενδύσεις
για δημιουργία νέων υποδομών και να αποπληρώνονται άμεσα οι πιστοποιήσεις για εκτέλεση έργων.
Η έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, η αύξηση του κόστους δανεισμού και των προμηθειών
εγγυητικών επιστολών, η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ανατροφοδοτήσει τις
ανάγκες σε απαιτούμενα κεφάλαια και εγγυητικές επιστολές έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των
οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, την δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του και τη
μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη:
Κάμψη οικονομικής δραστηριότητας, πληθωριστικές τάσεις και διατάραξη λειτουργίας
αγοράς έχουν άμεση επίπτωση στο μέγεθος της κατασκευαστικής αγοράς που απευθύνεται
η Εταιρεία
Οι έντονες πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, σε συνδυασμό με τις κρίσιμες και συνεχείς
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδος, αλλά και την ταμειακή
στενότητα του κράτους, διατηρούν την οικονομία σε κρίσιμη κατάσταση. Τυχόν πιστωτικό γεγονός,
έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει
ουσιωδώς δυσμενώς το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρεία και την αξία των μετοχών
της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος ενδέχεται να είναι πολύ
σημαντική και να επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίμηση όλων των εγχώριων οικονομικών
μεγεθών και αξιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος
από την ευρωζώνη αναμένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε σημαντική κάμψη της οικονομικής
δραστηριότητας, πτωχεύσεις σημαντικών οικονομικών μονάδων, αύξηση της ανεργίας και ενδεχομένως
ίσως και σε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς με βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Χωρίς να είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί μια τόση σημαντική αλλαγή, είναι βέβαιο ότι λόγω
δραστικών μεταβολών που θα υποστεί το σύνολο της οικονομικής ζωής της χώρας, θα επηρεαστούν και
τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος των α’
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υλών της Εταιρείας αλλά και των θυγατρικών αυτής ενώ παράλληλα τα έσοδα του Ομίλου στο νέο
εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά από την εκτιμώμενη ένταση της
ύφεσης που θα παρουσιαστεί τουλάχιστον τους πρώτους μήνες της μετάβασης στο νέο νόμισμα.
Μετά τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2016, οι
δραστηριότητες της Εταιρείας απικεντρώνονται στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου το σύνολο των
εσόδων της Εταιρείας συνάπτεται σε ευρώ και συνεπώς δεν εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών
ισοτιμιών που μπορεί να προκύψουν από την ισοτιμία του ευρώ με άλλα νομίσματα.
Σημειώνεται ότι σε ένα απρόβλεπτο γεγονός όπως η νομισματική μεταβολή, δεν μπορεί να παρασχεθεί
καμία διαβεβαίωση για την κάλυψη του κίνδυνου ρευστότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών,
της επάρκειας χρηματοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και φυσικά δε μπορεί να
πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για την πορεία και την αξία των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., η
οποία θα εξαρτηθεί και από τον βαθμό υποτίμησης του νέου νομίσματος.
Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά το ΑΕΠ της
χώρας και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου καθώς και την αποτίμηση των μετοχών της Εταιρείας στο
Χ.Α. που θα εκφράζεται πλέον στο εθνικό υποτιμημένο νόμισμα.
Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων:
Ελλειψη εγγυητικών επιστολών οδηγεί σε αδυναμία συνεπούς εκτέλεσης έργων με
αρνητικές οικονομικές συνέπειες για την Εταιρεία
Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνει ο Όμιλος, περιλαμβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά με την
ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που ο Όμιλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην
εκτέλεση σύνθετων και μεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να
προκύψουν στο μέλλον, κυρίως λόγω ρευστότητας και αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών,
προβλήματα και υποχρεώσεις από τη μη συνεπή εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με
τους πελάτες του, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς και τα οικονομικά αποτελέσματα του
Ομίλου.
Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες:
Η Εταιρεία ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του Κύριου του έργου, επομένως
ενδέχεται να εκτεθεί υπέρμετρα σε κινδύνους και να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της
Η κοινοπραξία είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που απαντάται στις συναλλαγές, η οποία
αποτελεί απλή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (δηλαδή είναι εμπορική εταιρεία, παρόλο
που ενδέχεται οι κανόνες της ομόρρυθμης ή της αφανούς εταιρείας να εφαρμόζονται και σε αυτήν).
Ωστόσο, αναγνωρίζεται στην κοινοπραξία μια φορολογική και εισοδηματική αυτοτέλεια. Η κοινοπραξία
έχει φορολογική οντότητα καθώς διαθέτει ΑΦΜ.
Κάθε κοινοπραξία συστήνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού). Επομένως, λόγω του συγκεκριμένου σκοπού και αντικειμένου της Κοινοπραξίας
η συμμετοχή μιας Εταιρείας (ως κοινοπρακτούν μέλος) σε μία ή περισσότερες κοινοπραξίες δεν
εμπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο τα κοινοπρακτούντα μέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο έναντι του κυρίου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας.
Συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα μέλη της Κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό
μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην κοινοπραξία και κατά συνέπεια στην Εταιρεία και στον
Όμιλο αυτής, δεδομένου ότι η Εταιρεία συμμετέχει και θα εξακολουθεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες
για την ανάληψη έργων και προμηθειών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Σημειώνεται ότι Κύριος Έργου
προκειμένου για Δημόσια Έργα θεωρείται το Ελληνικό Δημόσιο ή οι αρμόδιοι κατά νόμο Δημόσιοι
φορείς, ενώ για τα Ιδιωτικά έργα Κύριος του Έργου θεωρείται ο Ιδιοκτήτης του ακίνητου στο οποίο
κατασκευάζεται το έργο.
Με δεδομένο ότι η Εταιρεία ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του Κύριου του έργου, σε
κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στους κοινοπρακτούντες εταίρους της ενδέχεται να προκύψει
υπέρμετρη έκθεση της Εταιρίας σε κινδύνους και να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της.
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Εκτέλεση έργων από υπεργολάβους:
Καθυστερήσεις και λοιπά προβλήματα των υπεργολάβων βαρύνουν τον Όμιλο και ενδέχεται
να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του αποτελέσματα
Σε ορισμένα έργα, ο Όμιλος αναθέτει μέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες με το καθεστώς της
υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όμιλος είναι υπεύθυνος έναντι του πελάτη της για τυχόν λάθη
ή παραλείψεις του υπεργολάβου της. Μολονότι ο Όμιλος φροντίζει να συνάπτει συμφωνίες με τους
υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν
σφαλμάτων με δική τους ευθύνη, δε μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι
υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους με συνέπεια αυτές να
βαρύνουν τελικά τον Όμιλο, επηρεάζοντας δυσμενώς τις δραστηριότητες και τα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου.
Εμπορικές συμφωνίες με προμηθευτές:
Προβλήματα με προμηθευτές οδηγούν σε καθυστερήσεις και ενεργοποιούν ποινικές ρήτρες
που επιβαρύνουν οικονομικά την Εταιρεία
Οι συμφωνίες που αφορούν στην προμήθεια κατασκευαστικών υλικών καθώς και στην υπεργολαβική
εκτέλεση έργων γίνονται με αξιόπιστους και σημαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του
εσωτερικού.
Οι προμηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ειδικευμένων
κατασκευαστικών υλικών (μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, βαριά κατασκευαστικά υλικά έργων
θαλάσσης, κλπ), ενώ οι προμηθευτές του εσωτερικού είναι υπεργολάβοι που εκτελούν υπεργολαβικά
τμήματα έργων ή εταιρείες που προμηθεύουν κατασκευαστικά και αναλώσιμα υλικά.
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η Διοίκηση προβαίνει σε αυστηρή επιλογή, μέσω καταλλήλων
ποιοτικών συστημάτων αξιολόγησης, προμηθευτών και υπεργολάβων. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό,
φροντίζει να μην υπάρχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές.
Ο Όμιλος ελέγχει κεντρικά τις προμήθειες υλικών εφαρμόζοντας πολιτική οικονομιών κλίμακας,
διαπραγματευόμενες τιμές για τις συνολικές ανάγκες των εταιρειών που ελέγχει. Παράλληλα, σε αρκετές
περιπτώσεις προβαίνει σε μεγάλες προ-αγορές υλικών προκειμένου να διασφαλίσει την τιμή προμήθειάς
του, ανεξάρτητα από την μετέπειτα πορεία των τιμών της αγοράς, ενώ παράλληλα προσπαθεί να
διασφαλιστεί έναντι αυτών για τη σταθερότητα των τιμών και της καλής εκτέλεσης παραγγελιών με
έκδοση εγγυητικών επιστολών από μέρους των προμηθευτών. Για το επόμενο διάστημα και μέχρι την
ολοκλήρωση των έργων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η προμήθεια
υλικών θα γίνει με τις παρούσες τιμές. Τυχόν υπέρμετρη αύξησή τους θα έχει άμεσο αρνητικό
αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου είναι η
καθυστέρηση στην προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και η καθυστέρηση από τους διάφορους
υπεργολάβους στην εκτέλεση εργασιών. Η καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων και η
επιβολή από τους κυρίους των έργων ποινικών ρητρών θα έχει αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες
της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της.
Πιστωτικός κίνδυνος:
Αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων οδηγεί σε διακοπή εκτέλεσης έργων, με συνέπεια τη
μείωση των εσόδων και την διενέργεια προβλέψεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα
Οι πελάτες του Ομίλου είναι κυρίως ο Δημόσιος Τομέας ή εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης και μεγάλοι Ιδιωτικοί Όμιλοι. Λόγω της φύσεως
των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και της ανάπτυξης αυτής στις αγορές του
εξωτερικού, έχει ελαχιστοποιηθεί (σχεδόν εκμηδενιστεί) ο βαθμός εξάρτησης της από συγκεκριμένους
πελάτες. Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει αν το Ελληνικό Δημόσιο εκδηλώσει
αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κυρίως για τα έργα τα οποία εκτελούνται με
συμβάσεις παραχώρησης.
Ο Όμιλος εκτός των πελατών του Δημοσίου ή των εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
συνεργάζεται με αξιόπιστους πελάτες των οποίων η οικονομική τους κατάσταση αξιολογείται στο στάδιο
της προσφοράς για την ανάληψη των έργων που δημοπρατούν. Ο κυριότερος κίνδυνος ο οποίος μπορεί
να προκύψει στο μέλλον από πελάτες είναι η διακοπή εκτέλεσης υπογεγραμμένων συμβάσεων που
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αφορούν στην κατασκευή έργων από τον Όμιλο και την Εταιρεία καθώς επίσης και η μη έγκαιρη
είσπραξη εκτελεσμένων εργασιών έργων ή οριστική αδυναμία πελατών στην αποπληρωμή
υποχρεώσεών τους. Σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προκύψει μείωση των εσόδων και θα χρειαστεί να
διενεργηθούν πρόσθετες προβλέψεις οι οποίες θα επιβαρύνουν την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας.
Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης:
Το επόμενο δωδεκάμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι
διασφαλισμένο, αλλά αναμένονται προβλήματα από το β’ εξάμηνο του 2018 και έπειτα, με
κίνδυνο να επανέλθουν τα προβλήματα ταμειακής ρευστότητας
Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το κεφάλαιο κίνησής
της σε επίπεδο Ομίλου επαρκεί για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά το επόμενο
δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η παραπάνω εκτίμηση της Διοίκησης βασίζεται στα παρακάτω γεγονότα:
 το κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της 31.12.2016 ήταν θετικό σε λογιστικό επίπεδο,
 ο δανεισμός της Εταιρείας κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ύψους €1.158 χιλιάδων την
31.12.2016 σε ενοποιημένη βάση,
 η μεταβίβαση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι
οποίες αποτελούσαν την βασική πηγή ζημιών της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια, έχει περιορίσει
τις ανάγκες κεφαλαίου,
 ορισμένα από τα υπό εκτέλεση έργα της Εταιρείας στην Ελλάδα είναι κερδοφόρα, αλλά θα
ολοκληρωθούν εντός του 2017.
Δεδομένου όμως του χαμηλού ρυθμού δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα, η Εταιρεία θα
αντιμετωπίσει εκ νέου θέματα ταμειακής ρευστότητας από το β’ εξάμηνο του 2018 και έπειτα, με
αρνητική επίδραση στις δραστηριότητές της, στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της.
Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, έχει σταθεί
έμπρακτα αρρωγός της Εταιρείας οποτεδήποτε η τελευταία αντιμετώπισε προβλήματα επάρκειας
κεφαλαίων τα προηγούμενα χρόνια.
Διακύμανση τιμών πρώτων υλών:
Απόκλιση απόδοσης έργων έναντι του προϋπολογισμού επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα
Τα περισσότερα από τα υλικά τα οποία προμηθεύεται ο Όμιλος έχουν διεθνώς καθοριζόμενες τιμές
(commodities), όπως για παράδειγμα το τσιμέντο, ο μεταλλικός οπλισμός και τα καύσιμα, οι οποίες
παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Στα πλαίσια αυτά, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος σημαντικής μεταβολής στις
τιμές των πρώτων υλών που αποτελούν μεγάλο ποσοστό του κόστους για την εκτέλεση έργων, με
αποτέλεσμα την απόκλιση της οικονομικής απόδοσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με τα
προϋπολογισθέντα μεγέθη τους.
Σχέσεις με το προσωπικό:
Διακυβεύεται ακόμη και η διατήρηση του εργοληπτικού πτυχίου της Εταιρίας, με άμεσο
αντίκτυπο στη δυνατότητα διεκδίκησης νέων έργων
Η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου στηρίζεται σε έμπειρα και ικανά στελέχη που έχουν πλήρη γνώση
και εμπειρία του αντικειμένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην
εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών. Το εργοληπτικό πτυχίο της Εταιρείας για
την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, το οποίο επανακρίνεται από τις αρμόδιες αρχές σε
τακτά χρονικά διαστήματα, βασίζεται στην παρουσία ενός ελάχιστου αριθμού μηχανικών με
τεκμηριωμένη τεχνική εμπειρία. Τυχόν προβλήματα στην επιστημονική στελέχωση της Εταιρείας θα
δημιουργήσει άμεσο πρόβλημα στην διατήρηση του εργοληπτικού της πτυχίου για την εκτέλεση
δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
Τα στελέχη του Ομίλου βρίσκονται σε πλήρη επικοινωνία και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και
επίσης υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ ΔΣ και των Διευθύνσεων της Εταιρείας. Η σημερινή δομή
του Ομίλου επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση κάποιων στελεχών, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην
πορεία των εργασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων με το προσωπικό του Ομίλου είναι άριστες και
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δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, παρά την σταδιακή μείωση του κατώτερου προσωπικού τα
τελευταία χρόνια.
Ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και περιβάλλον:
Μη προβλέψιμοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση
του Ομίλου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά
γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόμενους
ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω
πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης
εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα,
ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη και την ασφαλιστική πολιτική του Ομίλου να επηρεάσουν την
οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, η Διοίκηση προβαίνει στην ασφάλιση των
κινδύνων αυτών με την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός
κινδύνου με ασφαλιστικά συμβόλαια, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής αστικής ευθύνης,
μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. σε αναγνωρισμένους Διεθνής Ασφαλιστικούς Οίκους. Ωστόσο, πιθανοί
μελλοντικοί μη προβλέψιμοι σήμερα κίνδυνοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην
Εταιρεία λόγω αρνητικής επίδρασης στις δραστηριότητές της, στην οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματά της.
Ανταγωνισμός στο κατασκευαστικό κλάδο:
Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός ασκεί πίεση στις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας
Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών σε πολύ υψηλά
επίπεδα και προβλέπεται να συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα. Το δυσμενές οικονομικό κλίμα και η
ύπαρξη λίγων δημοπρατουμένων έργων προβλέπεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
εταιρειών του κλάδου, και κατ’ επέκταση να έχει αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας,
στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της.
Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη παράβαση ελεύθερου ανταγωνισμού:
Τυχόν επιβολή προστίμου θα απειλήσει άμεσα τη βιωσιμότητα της Εταιρείας
Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει επιδοθεί στην Εταιρεία Εισήγηση για αναφερόμενη
σύμπραξη στην αγορά δημοσίων έργων και ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 περί
«προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», η οποία αφορά στην Εταιρεία και άλλες εταιρίες του
Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Με βάση τη γνωμάτευση ανεξάρτητων νομικών συμβούλων και με βάση την
εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
πιθανολογείται ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις στην Εταιρεία στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ έχει γνωστοποιήσει ότι εισήλθε σε διαδικασία
διευθέτησης της διαφοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένει τις τελικές αποφάσεις της
Επιτροπής. Κατά την 28.04.2017, ημερομηνία έγκρισης από τη Διοίκηση της Εταιρείας των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01-31.12.2016, έως και την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίσταται οποιαδήποτε σχετική απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση ούτε μπορεί να πιθανολογηθεί η τελική έκβασή της.
Χρηματοδοτικός Κίνδυνος & Δανεισμός:
Υπαρκτός κίνδυνος προβλημάτων χρηματοδότησης έργων, ενδέχεται να επηρεάσει τη
δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Εταιρείας
Για την χρηματοδότηση των έργων που εκτελεί ο Όμιλος συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες Τράπεζες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών
επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, αντικατάστασης δεκάτων, προκαταβολής, L/C’s προμήθειας
υλικών, κλπ).
Τα επιτόκια δανεισμού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες ενώ και οι προμήθειες έκδοσης
των εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της οικονομίας.
Εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων από τράπεζες, διασφαλίζουν την Εταιρεία και τις
θυγατρικές της με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης καθώς και με τις απαραίτητες εγγυητικές
επιστολές.
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Η Διοίκηση φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηματοδότηση των έργων και την προσφυγή της
στον δανεισμό στο μικρότερο δυνατόν βαθμό στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο μέχρι και
σήμερα έγινε πολύ αισθητός ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της απότομης ανόδου των
περιθωρίων δανεισμού αλλά και της απροθυμίας ή αδυναμίας των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις
επιχειρήσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία χρηματοδότησης των έργων με τα απαραίτητα
κεφάλαια κίνησης και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για προμήθεια υλικών ή για υπεργολαβικές
εργασίες με συνέπεια την μη εκτέλεση των έργων με ικανοποιητικούς ρυθμούς και την καταγραφή
ζημιών. Επίσης πελάτες για τους οποίους εκτελούνται έργα, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας
δεν ήταν απόλυτα συνεπείς στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στη
ρευστότητα του Ομίλου.
Η επιβολή των capital controls τον Ιούνιο του 2015 αύξησε περαιτέρω τον κίνδυνο της Ελλάδος, σε
βαθμό όπου ουσιαστικά ο Όμιλος αδυνατούσε να συνεχίσει τις δραστηριότητές του στην περιοχή του
Περσικού Κόλπου. Η Διοίκηση του Ομίλου προσπάθησε επί μακρόν να βρεί λύσεις στο έντονο αυτό
πρόβλημα εξετάζοντας διάφορα ενδεχόμενα. Τελικά, την 30.06.2016 προχώρησε στη μεταβίβαση όλων
των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον διεθνή όμιλο Joannou
and Paraskevaides (Overseas) Ltd έναντι τιμήματος ενός δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι
μεταβιβαζόμενες λειτουργίες στην περιοχή αποτελούσαν την βασική πηγή ζημιών της Εταιρείας τα
τελευταία χρόνια. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την πώληση της δραστηριότητας της
Εταιρείας ήταν οι ακόλουθοι:
9 Οι υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης στα έργα υπό εξέλιξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
9 Οι δυσχέρειες στη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης προς το υποκατάστημα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων λόγω των capital controls στην Ελλάδα.
9 Η αδυναμία στην έκδοση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών για τη διεκδίκηση νέων έργων,
καθώς οι μεν Ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη διεθνή αξιολόγηση
(rating), οι δε τοπικές τράπεζες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν κίνδυνο για υποκατάστημα
Ελληνικής επιχείρησης.
Ο Όμιλος παρουσιάζει χαμηλό δανεισμό, ο οποίος σε ενοποιημένη βάση την 31.12.2016 έφτανε τα
€1.158.230, αναλυόμενος σε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους €1.051.087, σε μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις πληρωτέες εντός του επόμενου 12μηνου ύψους €21.429 και σε μακροπρόθεσμα δάνεια
ύψους €85.714. Σημειωτέον ότι παράλληλα υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους
€8.672.419, επομένως σε καθαρή βάση ο Όμιλος παρουσιάζει διαθέσιμα και όχι δανεισμό.
Παρότι ο Όμιλος διατηρεί καλές σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό και οι πελάτες για τους οποίους εκτελεί έργα είναι αξιόπιστοι, ο κίνδυνος αντιμετώπισης
προβλημάτων χρηματοδότησης των έργων είναι υπαρκτός, με προφανή αρνητική επίδραση στις
δραστηριότητες της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της.
2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εν θέματι Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις
Μετοχές
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω της
κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων:
Όλοι οι μέτοχοι, πλην του Πιστωτή, θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ζημιωθεί η επένδυσή τους
Η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 28.03.2016, στέρησε το
δικαίωμα των υπόλοιπων υφιστάμενων μετόχων να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην
αύξηση. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
υπέστησαν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η
μετοχική τους αξία όμως δεν θίγεται, αντίθετα θα αυξηθεί δεδομένου ότι υπήρξε κεφαλαιακή ενίσχυση
με την έκδοση μετοχών σε τιμή πολλαπλάσια της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της
Εταιρείας.
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Υπαγωγή μετοχών της Εταιρείας στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς» του
Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Μειωμένη συναλλακτική δυνατότητα λόγω μη συνεχούς διαπραγμάτευσης της μετοχής
μπορεί να περιορίσει το περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής
Οι μετοχές της Εταιρείας έχουν ενταχθεί από τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Κατηγορία
Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από 31.10.2007, και στη συνέχεια στην Κατηγορία
Χαμηλής Διασποράς από 10.10.2011, καθώς το ποσοστό των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά σύμφωνα
με τη μεθοδολογία του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι χαμηλό μετά την είσοδο της J&P-ΑΒΑΞ στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το 2007 ως στρατηγικός επενδυτής. Ως αποτέλεσμα αυτής της
κατηγοριοποίησης, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας δεν πραγματοποιείται με συνεχή ροή
εντολών, αλλά με επαναλαμβανόμενες δημοπρατήσεις μετοχών μετά από περιόδους συγκέντρωσης
εντολών αγοράς και πώλησης κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, μειώνοντας την
γενικότερη συναλλακτική δυνατότητα των επενδυτών και το περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής.
Καταβολή μερισμάτων στους μετόχους:
H Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον, επομένως
μπορεί να ζημιωθούν οικονομικά οι μέτοχοι σε σχέση με τις προσδοκίες τους
Ο Όμιλος κατά την εξεταζόμενη περίοδο αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα λόγω της μη επίτευξης
κερδών. Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
για την καταβολή μερισμάτων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της
οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου. Συνεπώς,
δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι ο Όμιλος θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον με
αποτέλεσμα να απωλέσουν οι μέτοχοι το αναμενόμενο όφελος.
Ο βασικός μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία:
Ενδεχόμενο διαφοράς συμφερόντων μεταξύ βασικού μετόχου και λοιπών μετόχων
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώματα ψήφου για επιμέρους κατηγορίες
μετοχών ή μετόχων. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ο
βασικός μέτοχος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. κατείχε ποσοστό 99,157% επί του συνόλου των μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο ως άνω μέτοχος, ο οποίος κατέχει άμεσα ή
έμμεσα, περισσότερο από το 2/3 των μετοχών της Εταιρείας, ασκεί έλεγχο στο αποτέλεσμα της ψήφου
των μετόχων, στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες αποφάσεις που
επηρεάζουν την Εταιρεία και απαιτούν απλή ή καταστατική πλειοψηφία. Κατά την άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου τους, ο βασικός μέτοχος ενδέχεται να έχει ως κίνητρο συμφέροντα διαφορετικά
από τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων.
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες
οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν με
εμπεριστατωμένο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση,
τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» (ή εναλλακτικά στο εξής «η Εταιρεία», ή «ο Όμιλος» ή
«ο Εκδότης»), καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές και τις
πληροφορίες για τις θυγατρικές της (εφεξής “o Όμιλος”).
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Παράγοντες
Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου. Οι μέτοχοι και επενδυτές
που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι, τηλ 210-6375500
(αρμόδιοι κ.κ. Αναστάσιος Τσακανίκας, Αγγελος Κιοσκλής).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του
Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.helex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(http://www.athena-sa.gr/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό
κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδός ΑμαρουσίουΧαλανδρίου 16, Μαρούσι.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον
Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία
και στην εν θέματι Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν από την
πλευρά της Εταιρείας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου βεβαιώνουν ότι το Ενημερωτικό
Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν.3401/2005, όπως ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού
Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:
o ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, οδός
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375000.
o ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, οδός ΑμαρουσίουΧαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375000,
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της
Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το
περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του
Ν.3401/2005 όπως ισχύει.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της
Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει
γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν
υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να
αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

29
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.4308/2014.
3.2 Νόμιμοι Ελεγκτές – Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές
3.2.1 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τακτικούς ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές. Περαιτέρω, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις επισκοπούνται από τους
τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει παραιτηθεί ή
ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο έλεγχος των δημοσιευμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), για τις χρήσεις 2015 και 2016 πραγματοποιήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο
Παύλο Στελλάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941) της ελεγκτικής Εταιρείας «Grant Thornton», διεύθυνση: Ζεφύρου
56, 175 64, Παλαιό Φάληρο, ΑΜ ΣΟΕΛ 127.
Οι εκθέσεις ελέγχου των εν λόγω δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο με τη σύμφωνη γνώμη της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
Ο ανωτέρω ελεγκτής κος Παύλος Στελλάκης (για τις χρήσεις 2015 και 2016) δηλώνει ότι οι εν λόγω
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και των θυγατρικών αυτής και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Εκθεση Ελέγχου της Χρήσης 2015 ο ελεγκτής κος Παύλος Στελλάκης επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2015, είναι μικρότερα του 50% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της και συνεπώς, κατά την ημερομηνία αυτή, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται στη σημείωση
7.15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
στις 28/03/2016 αποφάσισε σχετικά με την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ.
Ν. 2190/1920 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
της προς τη μητρική εταιρεία ποσού € 30.000 χιλ καθώς και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών συνολικού ποσού € 103.682 χιλ.»
Παράλληλα επισημαίνει ότι στο συμπέρασμά του δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Στην Έκθεση Ελέχου της Χρήσης 2016 δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη δήλωση.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2015 και 2016, μαζί με τις συνοδές
εκθέσεις ελέγχου και ευρημάτων των Ορκωτών Ελεγκτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και
βρίσκονται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας www.athena-sa.gr.
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθε σε €35.000, ενώ
καταβλήθηκε και ποσό €25.000 για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού.
3.2.2 Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις χρήσεις 2015-2016
Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του ως άνω ορκωτού
ελεγκτή - λογιστή, όπως προέρχονται από τις εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, Κατάσταση
Ταμειακών Ροών) της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2015 και 31.12.2016.
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Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015 και 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 28.03.2016 και 28.04.2017 αντίστοιχα, και τις Ετήσιες
Τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 22.06.2016 και
28.06.2017 αντίστοιχα. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της
(www.athena-sa.gr).

Οικονομική Χρήση 2015

«Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 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.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του
κ.ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α),, 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920.
γ) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2015, είναι μικρότερα του 50% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της και συνεπώς, κατά την ημερομηνία αυτή, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται στη σημείωση
7.15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
στις 28/03/2016 αποφάσισε σχετικά με την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ.
Ν. 2190/1920 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
της προς τη μητρική εταιρεία ποσού € 30.000 χιλ καθώς και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών συνολικού ποσού € 103.682 χιλ.

Ενέργειες του Ομίλου σχετικά με το άρθρο 47 του Ν.2190/1920

Κατά την 31.12.2015, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ήταν μικρότερα του 50% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της, και συνεπώς συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 47 του Ν.2190/1920.
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 7.15 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2015, η Διοίκηση της Εταιρείας
έχει σχεδιάσει σειρά ενεργειών για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της
συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας (going concern).
Βασικό στοιχείο του προγράμματος της Εταιρείας για την ενίσχυση του δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων
προς το Μετοχικό Κεφάλαιό της είναι η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεών της ποσού €30 εκατομμυρίων προς τη μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
Άλλες ενέργειες είναι:
o η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της πραγματοποιηθείσας μείωσης των δανείων της
Εταιρείας και της μεταβίβασης στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
o μερική είσπραξη των απαιτήσεων από τις δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες ο Όμιλος δικαιώθηκε
εντός της χρήσης 2015 και προβλέπεται να εισπράξει
o η ύπαρξη σημαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου, ύψους €147 εκατομμυρίων σε επίπεδο Εταιρείας και
€154 εκατομμυρίων σε επίπεδο Ομίλου, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχιση της δραστηριότητας για τα
επόμενα χρόνια.»

Οικονομική Χρήση 2016

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012).
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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση
αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν.
2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’
και δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2016.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
3.3 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες από τις Οικονομικές Καταστάσεις
Χρήσεων 2015 – 2016
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα προέρχονται
από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2015 και 2016 σε ενοποιημένη βάση.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015-2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 28.03.2016 και 28.04.2017 αντίστοιχα, και τις Ετήσιες
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 22.06.2016 και
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28.06.2017 αντίστοιχα. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της
(www.athena-sa.gr).
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της συγκρίσιμης χρήσης 2015 έχουν αναμορφωθεί λόγω της πώλησης
όλων των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την 30.06.2016
(περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα 3.7).
3.3.1 Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και Ενοποιημένης
Κατάστασης Ταμειακών Ροών
Επιλεγμένα στοιχεία των ενοποιημένων συνολικών εσόδων του Ομίλου για τις χρήσεις 2015 και 2016
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2016
2015
Πωλήσεις
39.553
39.136
Μικτό Κέρδος
(18.043)
(1.551)
Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών
(26.778)
(7.090)
Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη/ Ζημιές Χρήσεως προ Φόρων
(28.893)
(3.269)
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από συνεχιζόμενες και
(17.559)
(37.674)
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από συνεχιζόμενες
(26.037)
(5.345)
δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από διακοπείσες
8.478
(32.328)
δραστηριότητες
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Μητρικής
(17.494)
(37.150)
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
(65)
(524)

ποσά σε € ‘000

Αριθμός Μετοχών (τέλος περιόδου)
113.465.090 13.465.290
Μεσοσταθμικός Αριθμός Μετοχών περιόδου (προσαρμοσμένος)
89.421.574 11.367.688
Καθαρά Κέρδη ή Ζημιές / μετοχή (σε €)
(0,2905)
(0,4703)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016 και έχουν αναμορφωθεί λόγω διακοπής δραστηριοτήτων εντός του 2016.
Σημείωση: Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και Λοιπά Μεγέθη
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, παρατίθενται ορισμένοι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
(«Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on Alternative Performance
Measures της 5/10/2015) εκτός Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που
απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα «Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)», τα οποία
ορίζονται και υπολογίζονται βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) = Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων +/- Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά
αποτελέσματα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων). Η κερδοφορία
EBITDA χρησιμοποιείται ευρέως από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τις τράπεζες προκειμένου
να εκτιμηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης του δανεισμού των επιχειρήσεων από την παραγόμενη
ταμειακή ροή.
Ο δεύτερος εναλλακτικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης του Ομίλου που χρησιμοποιείται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, ο οποίος εξετάζει τη σχέση μεταξύ
δανειακών και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιχείρηση είναι επαρκώς
κεφαλαιοποιημένη ή ενδεχομένως παρουσιάζει υπερβολική εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό και ξένα
κεφάλαια. Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος
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Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους χρήσης /περιόδου προς το Σύνολο
ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης /περιόδου.
Ο τρίτος εναλλακτικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης του Ομίλου που χρησιμοποιείται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ισολογισμού, προκειμένου
να εκτιμηθεί η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων έναντι των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων. Ο
δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ο λόγος του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης /περιόδου
προς το σύνολο του Ενεργητικού / Παθητικού τέλους χρήσης /περιόδου.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α., καθώς και άλλους ιστορικούς
χρηματοοικονομικούς δείκτες.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
2016
2015
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από συνεχιζόμενες και
(17.559)
(37.674)
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από συνεχιζόμενες
(26.037)
(5.346)
δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως μετά από Φόρους, από διακοπείσες
8.478
(32.328)
δραστηριότητες
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016 και έχουν αναμορφωθεί λόγω διακοπής δραστηριοτήτων εντός του 2016.

ποσά σε € ‘000

Συνολικά Εσοδα για τις χρήσεις 2015, 2016
Ο κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε €39,55 εκατομμύρια το
2016 σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,42% έναντι €39,14 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος.
Το κόστος πωλήσεων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου προσδιορίστηκε σε €57,60
εκατομμύρια έναντι €40,69 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,6% σε σχέση με το 2015. Η
αύξηση του κόστους πωληθέντων χωρίς ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη
μείωση του περιθωρίου και στην αναγνώριση ζημίας στο κόστος ενός έργου στο εξωτερικό και ενός
έργου που εκτελείται κοινοπρακτικά στο εσωτερικό στην τρέχουσα περίοδο.
Τα μικτά αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2016 σε
ζημία €18,04 εκατομμύρια έναντι ζημιών €1,55 εκατομμυρίων τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η
διαφορά οφείλεται κυρίως, λόγω της μείωσης του περιθωρίου, στην αναγνώριση ζημίας στην τρέχουσα
περίοδο ενός έργου στο εξωτερικό και ενός κοινοπρακτικού έργου στο εσωτερικό.
Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων παρουσιάζονται αυξημένα σε
επίπεδο Ομίλου κυρίως λόγω των πρόσθετων προβλέψεων επισφαλειών για λοιπές απαιτήσεις που
επιβάρυναν την τρέχουσα χρήση.
Τα αποτελέσματα από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
ύψους €6,53 εκατομμυρίων στη συγκριτική περίοδο αναφοράς προέκυψαν από την πώληση τριών
συμμετοχών σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στο σύνολό τους στη μητρική εταιρεία.
Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2016
σε ζημίες €28,89 εκατομμύρια έναντι ζημιών €3,27 εκατομμυρίων τη συγκριτική περίοδο. Η διαφορά
στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του ζημιογόνου μικτού αποτελέσματος
που αναφέρεται ανωτέρω, και στην μη ύπαρξη κερδών €6,53 εκατομμυρίων περίπου που υπήρχαν τη
συγκριτική περίοδο από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση.
Ο φόρος εισοδήματος το 2016 διαμορφώνεται σε έσοδο €2,86 εκατομμυρίων στον Όμιλο έναντι εξόδου
€2,08 εκατομμυρίων το 2015, εξ αιτίας της αναστροφής της αναβαλλόμενης φορολογίας
κοινοπρακτικού κατασκευαστικού έργου λόγω αναγνώρισης ζημίας στην τρέχουσα περίοδο και του
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φόρου εισοδήματος την συγκριτική περίοδο από κέρδη που προέκυψαν από την πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση.
Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και την Κύπρο, μετά την διακοπή της
δραστηριότητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2016. Δεν έχει επέλθει κατά την εξεταζόμενη
περίοδο άλλη διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου πλην της διακοπείσας
δραστηριότητας του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την δραστηριοποίηση του
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές πηγάζουν διαφορετικοί κίνδυνοι και αποδόσεις. Η γεωγραφική
κατανομή παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο
2016
Καθαρές Πωλήσεις *
39.546.243
6.441
39.552.683
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
(17.491.885)
(10.493.376)
(27.985.262)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους, από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
(15.523.420)
(2.035.625)
(17.559.045)
δραστηριότητες

ποσά σε €

2015
Καθαρές Πωλήσεις *
29.781.240
9.354.888
39.136.128
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
(9.338.635)
692.842
(8.645.792)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους, από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
(5.975.608)
(31.698.684)
(37.674.292)
δραστηριότητες
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρείται σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου τόσο
στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, όσο και στο εξωτερικό όπου η δραστηριοποίηση παρουσιάζει
σοβαρές δυσχέρειες λόγω των capital controls και της χαμηλής αξιολόγησης των Ελληνικών τραπεζών
και επιχειρήσεων.
Τα βασικά στοιχεία των ενοποιημένων ταμειακών ροών του Ομίλου για τις χρήσεις 2015 και 2016
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2016
2015
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες Λειτουργικές
(23.282)
(32.407)
Δραστηριότητες (α)
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες Επενδυτικές
851
26.906
Δραστηριότητες (β)
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες Χρηματοδοτικές
13.406
8.595
Δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα της περιόδου (α+β+γ)
(9.025)
3.094
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης χρήσης
17.697
14.603
Ταμειακά διαθέσιμα λήξης χρήσης
8.672
17.697
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε € ‘000

Σχολιασμός για την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών των χρήσεων 2015 -2016 γίνεται στο
κεφάλαιο «3.8.2 Πληροφορίες για τις Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές».
3.3.2 Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Τα βασικά στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών θέσεων του Ομίλου για τις χρήσεις 2015 και 2016
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
10.819
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
8.927
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
19.746
Αποθέματα
3.144
Απαιτήσεις & Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία
74.011
Ταμειακά Διαθέσιμα
8.672
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
85.827
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
105.573

ποσά σε € ‘000

2015
27.922
9.572
37.494
4.988
149.270
17.697
171.955
209.449

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
34.040
107.722
Αποθεματικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
4.795
(41.964)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής
38.835
25.959
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
(228)
(202)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
38.607
25.757
Μακροπρόθεσμα & Ομολογιακά Δάνεια
86
129
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.618
47.507
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.704
47.636
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
1.073
29.044
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
57.189
107.012
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
58.262
136.056
Σύνολο Υποχρεώσεων
66.966
183.692
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
105.573
209.449
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημειώσεις:
• Στο κονδύλι "Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Άυλα
πάγια στοιχεία", "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις", "Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις",
"Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές
Mακροπρόθεσμες Απαιτήσεις".
• Στο κονδύλι "Απαιτήσεις & Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Απαιτήσεις
από κατασκευαστικά συμβόλαια", "Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις",
"Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων", «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση», και "Λοιπές Απαιτήσεις"
• Στο κονδύλι "Αποθεματικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαμβάνονται τα κονδύλια
"Αποθεματικά Υπέρ το Αρτιο", "Αποθεματικά εύλογης αξίας", "Αποθεματικά κεφάλαια", "Αποτελέσματα
εις Νέο", και "Συναλλαγματικές Διαφορές"
• Στο κονδύλι "Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία", "Λοιπές προβλέψεις", «Αναβαλλόμενες
Φορολογικές Υποχρεώσεις» και "Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις"
• Στο κονδύλι "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Προμηθευτές και
συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις", "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση", και "Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις"
Οικονομική Θέση για τις χρήσεις 2015 και 2016
Τα κονδύλια της οικονομικής θέσης του Ομίλου «Ενσώματα πάγια», «Αποθέματα», Απαιτήσεις από
πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», «Λοιπές Απαιτήσεις», «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα»,
«Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», «Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» εμφανίζονται μειωμένα την 31.12.2016 σε
σχέση με την 31.12.2015 και η μεγάλη μείωση οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω
πώλησης του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συμβόλαια» του Ομίλου ύψους €27,27 εκατομμυρίων
έναντι €64,42 εκατομμυρίων της προηγούμενης χρήσης 31.12.2015 παρουσίασε μείωση και οφείλεται
κατά κύριο λόγω στις διακοπείσες δραστηριότητες του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και στη μείωση της απαίτησης κοινοπρακτικού έργου εσωτερικού.
Το κονδύλι «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» μειώθηκε σε επίπεδο Ομίλου κατά €3,44
εκατομμύρια και οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αναστροφή της αναβαλλόμενης φορολογίας
κοινοπρακτικού κατασκευαστικού έργου λόγω αναγνώρισης ζημίας στην τρέχουσα.
Το κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» μειώθηκε σε επίπεδο Ομίλου κατά €30 εκατομμύρια
περίπου σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο αναφοράς του 2015. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην
μείωση των υποχρεώσεων προς τη μητρική εταιρεία με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού €30
εκατομμύρια.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) του Ομίλου ανήλθε την
31.12.2016 σε €1,16 εκατομμύρια έναντι €29,17 εκατομμυρίων την 31.12.2015, παρουσιάζοντας
μείωση κατά €25,64 εκατομμύρια από τις διακοπείσες δραστηριότητες και κατά €2,37 εκατομμύρια από
μείωση δανείου κοινοπραξίας εσωτερικού που συμμετέχει η Εταιρεία.
Τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζονται αυξημένα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού €30 εκατομμυρίων. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά
€103,6 εκατομμύρια περίπου με την κεφαλαιοποίηση (απόσβεση) συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων των έργων κατά την 31.12.2016 ανέρχεται σε €76
εκατομμύρια για τον Όμιλο.
3.3.3 Φορολογικός Έλεγχος
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού €100 χιλιάδων σε ενοποιημένο επίπεδο για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις θυγατρικών και κοινοπραξιών, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα προηγουμένων
χρήσεων.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών
που ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την
31.12.2016. Η Εταιρεία δεν έχει κλείσει τον φορολογικό έλεγχο του 2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
2016
ARCAT Α.Ε.Β.Ε. *
2010
ATHENA ROMANIA SRL
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.
2010 & 2016
ATHENA LIBYA COMPANY
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
2008-2010 & 2016
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Η ARCAT AEBE απορροφήθηκε από την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ εντός του 2012
Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2015 και 2016 της Εταιρείας και των θυγατρικών της που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές βάσει των διατάξεων του
Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4262/2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι εν λόγω χρήσεις θεωρούνται τελικές από πλευράς φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοκτώ
μηνών από την υποβολή του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οι περισσότερες κοινοπραξίες του Ομίλου έκλεισαν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους μέχρι και τη χρήση
2009 με τη διαδικασία της περαίωσης του Ν.3888/2010.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα αποτελέσματα από τους φορολογικούς ελέγχους τόσο για την
Εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.
Την 31.12.2015 η μεταφερόμενη φορολογική ζημιά του Ομίλου ήταν μηδενική. Δεν υπάρχει
δυνατότητα υπολογισμού τυχόν μεταφερόμενης φορολογική ζημιά του Ομίλου για την 31.12.2016
δεδομένου ότι έως και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει
υποβληθεί από την Εταιρεία η σχετική φορολογική δήλωση στις αρμόδιες αρχές (η προθεσμία λήγει την
30.06.2017).
3.4 Πληροφορίες για την Εταιρεία
3.4.1 Ιστορικό και ανάπτυξη της Εταιρείας
Η Εταιρεία, με νόμιμη επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ
Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία, με Αριθμό Μητρώου
305301000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13556-06-Β/86/07), και με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός ΑμαρουσίουΧαλανδρίου 16. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 094126106. Η Εταιρεία εισήχθη
στο ΧΑ την 30.01.1995. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο είναι η www.athena-sa.gr
Μετά την εν θέματι αύξηση ύψους €30.000.000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
τριάντα τέσσερα εκατομμύρια, τριάντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ
(€34.039.587,00) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια, τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες,
διακόσιες ενενήντα (113.465.290) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η
καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
Οι κατασκευές ιστορικά αποτελούν το βασικό τομέα δραστηριοποίησης της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. με
εξειδίκευση στα λιμενικά, τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά έργα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει
βαρύνει η σημασία της διαχείρισης συμβάσεων παραχώρησης. Η Εταιρεία έχει μακρά εμπειρία από την
εκτέλεση έργων στον Περσικό Κόλπο, όμως μετά την πρόσφατη πώληση του συνόλου των
δραστηριοτήτων της στην περιοχή αυτή, το τρέχον διάστημα η παρουσία της στο εξωτερικό
περιορίζεται στην Κύπρο.
Το 1966 οι μέτοχοι των εταιρειών ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. ίδρυσαν την
ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε., μία από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας. Το 1983 η
ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. μετονομάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου.
Η Εταιρεία το 2002 απορρόφησε τις εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.,ΑΙΟΛΟΣ
Α.Τ.Ε., ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε., ΜΕΤΤΕΜ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε., και τον κατασκευαστικό κλάδο
δημοσίων έργων από την εταιρεία ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ. Α.Ε. στα πλαίσια απόκτησης εργοληπτικού πτυχίου Ν.
2940/2001.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.06.2003 μετονομάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Την 31.01.2003 απέκτησε το πτυχίο της Εβδόμης Τάξεως (ανώτατη), για όλες τις κατηγορίες των έργων
(Οικοδομικά, Οδοποιία, Λιμενικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Βιομηχανικά και Ενεργειακά).
Το 2007, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της για την
εξαγορά των μετοχικών τους μεριδίων, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 47,37% επί τους
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στη συνέχεια του ιδίου έτους, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών
η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ αύξανε σταδιακά το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία και υπέβαλλε Υποχρεωτική
Δημόσια Πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές που βρίσκονταν στον έλεγχο άλλων μετόχων. Κατόπιν
αυτών των συναλλαγών και της Δημόσιας Πρότασης, το ποσοστό συμμετοχής του Κύριου Μετόχου
στην Εταιρεία ανήλθε σε 80,54% τον Νοέμβριο του 2007.
Το 2013 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €33.400.000 με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Κύριο Μέτοχο και Πιστωτή της, την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, με αποτέλεσμα
να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία σε 89,48%.
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Το 2015 πραγματοποιήθηκε εκ νέου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €35.000.000 με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Κύριο Μέτοχο και Πιστωτή της, την J&P-ΑΒΑΞ
ΑΕ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία σε 92,896%. Από τότε δεν
έχει επέλθει μεταβολή, εξαιρουμένης της εν θέματι αύξησης.
Στις 30.06.2016 η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στη μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων του
υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον διεθνή όμιλο Joannou and Paraskevaides
(Overseas) Ltd έναντι τιμήματος ενός δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς οι
μεταβιβαζόμενες λειτουργίες στην περιοχή αποτελούσαν την βασική πηγή ζημιών της Εταιρείας τα
τελευταία χρόνια. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την πώληση της δραστηριότητας της
Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
9 Οι υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης στα έργα υπό εξέλιξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
9 Οι δυσχέρειες στη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης προς το υποκατάστημα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων λόγω των capital controls στην Ελλάδα.
9 Η αδυναμία στην έκδοση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών για τη διεκδίκηση νέων έργων,
καθώς οι μεν Ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη διεθνή αξιολόγηση
(rating), οι δε τοπικές τράπεζες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν κίνδυνο για υποκατάστημα
Ελληνικής επιχείρησης.
Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ έχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ από τις 28.02.2014 που το Υπουργείο
υποδομών, μεταφορών & δικτύων με την υπ΄αριθμ. 167-28/2/2014 απόφαση ενέκρινε για την μητρική
Εταιρεία πτυχίο 5ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων.
Ο Όμιλος από το 2007 ενοποιείται λογιστικώς από τον Κύριο Μέτοχο και λειτουργεί στα πλαίσια ενιαίου
Ομίλου επιχειρήσεων, με συνεργασία στην διεκδίκηση και εκτέλεση έργων, και την διενέργεια
επενδύσεων σε έργα παραχώρησης.
3.4.2 Σημαντικά Γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας
Συνοπτικά, τα σημαντικά γεγονότα της Εταιρείας από ιδρύσεως και μέχρι σήμερα έχουν ως εξής:
1966
Ίδρυση Εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. από τους μετόχους των εταιρειών
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.
Δεκαετίες 1970 και 1980
Εκτέλεση πληθώρας ιδιωτικών και δημόσιων έργων, κυρίως υποδομής, σε όλη την Ελλάδα
1983
Μετονομασία της Εταιρείας σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.
1993
Ανάπτυξη δραστηριότητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδρύοντας και λειτουργώντας εγγεγραμμένα
γραφεία στο Άμπου Ντάμπι και στη Σάρζα
1994
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δημόσια πρόταση και αύξηση κεφαλαίου
1997
Συμμετοχή στη σύμβαση παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
2001-2004
Συμμετοχή στην εκτέλεση σημαντικών έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μεταξύ άλλων
το Διεθνές Κέντρο Αναμεταδόσεων (IBC), το κέντρο τύπου (MPC), και η οροφή του Ολυμπιακού
Σταδίου η οποία σχεδιάστηκε από τον Ισπανό αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα.
2003
Συγχώνευση με άλλες τεχνικές εταιρίες μεσαίου μεγέθους και δημιουργία ομίλου με εργοληπτικό πτυχίο
ανώτατης (7ης) τάξης, για όλες τις κατηγορίες των έργων (Οικοδομικά, Οδοποιία, Λιμενικά, Υδραυλικά,
Ηλεκτρολογικά, Βιομηχανικά και Ενεργειακά).
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2006
Συμμετοχή στις συμβάσεις παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και της Ολυμπίας Οδού
2007
Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρείας από την J&P-ΑΒΑΞ και ένταξη στον όμιλο
εταιριών της
2016
Πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων
3.5 Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας
3.5.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας
Οι κατασκευές ιστορικά αποτελούν το βασικό τομέα δραστηριοποίησης του Ομίλου, με εξειδίκευση στα
λιμενικά, τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά έργα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει βαρύνει η σημασία
της διαχείρισης συμβάσεων παραχώρησης.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα επιχειρηματικούς τομείς ως τους
λειτουργικούς του τομείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση για εσωτερικούς σκοπούς. Οι
στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά
αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της
αποδοτικότητας τους.
Στις λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνονται έσοδα που προέρχονται: α) από παροχή υπηρεσιών
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και β) από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινοπραξιών στις οποίες
συμμετέχει ο Όμιλος.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευές Παραχωρήσεις
Λοιπές
Σύνολο
Δραστηριότητες
2016
Καθαρές Πωλήσεις *
39.552.683
0
0
39.552.683
Μικτό Κέρδος
(17.960.938)
0
(81.567) (18.042.505)
Κέρδη Εκμετάλλευσης
(27.665.079)
0
(320.183) (27.985.262)
Κέρδη Κατανεμημένα
(27.570.214)
74.435
(332.469) (27.828.247)

ποσά σε €

2015
Καθαρές Πωλήσεις *
39.038.977
0
97.151
39.136.128
Μικτό Κέρδος
844.764
0
(2.395.721)
(1.550.957)
Κέρδη Εκμετάλλευσης
(6.039.239)
0
(2.606.553)
(8.645.792)
Κέρδη Κατανεμημένα
(6.075.325)
231.000
(2.653.872)
(8.498.196)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
* Καθαρές Πωλήσεις = Πωλήσεις μετά την αφαίρεση τυχόν ενδοομιλικών συναλλαγών
Η βασική πηγή εσόδων του Ομίλου είναι η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, ενώ η συμμετοχή των
παραχωρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι πολύ χαμηλή.
Οι παραχωρήσεις εισφέρουν θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου στην υπό εξέταση διετία, αλλά η
ζημιογόνος απόδοση του κατασκευαστικού τομέα και των λοιπών δραστηριοτήτων οδηγεί το συνολικό
αποτέλεσμα του Ομίλου σε ζημίες την ίδια περίοδο.
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3.5.2 Κυριότερες Αγορές
Ο Όμιλος έχει μακρά εμπειρία από την εκτέλεση έργων στον Περσικό Κόλπο, όμως μετά την πρόσφατη
πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων του στην περιοχή αυτή, το τρέχον διάστημα η παρουσία
του στο εξωτερικό περιορίζεται στην Κύπρο.
Οι γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους αναφέρονται τα οικονομικά αποτελέσματα διακρίνονται σε
Ελλάδα και εξωτερικό.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο
2016
Καθαρές Πωλήσεις *
39.546.243
6.441
39.552.683
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
(17.491.885)
(10.493.376)
(27.985.262)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους, από
(15.523.420)
(2.035.625)
(17.559.045)
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες

ποσά σε €

2015
Καθαρές Πωλήσεις *
29.781.240
9.354.888
39.136.128
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
(9.338.635)
692.842
(8.645.792)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους, από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
(5.975.608)
(31.698.684)
(37.674.292)
δραστηριότητες
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
* Καθαρές Πωλήσεις = Πωλήσεις μετά την αφαίρεση τυχόν ενδοομιλικών συναλλαγών
3.5.3 Χαρτοφυλάκιο Έργων υπό Εκτέλεση
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών έργων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή αντιπροσωπεύει το
τμήμα κάθε μίας εργολαβικής σύμβασης την οποία έχει υπογράψει ο Όμιλος που δεν έχει ακόμη
αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων,
εξαιρουμένων κάποιων δαπανών για την υποστήριξη των έργων, όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών.
Υπό αυτή την έννοια, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων είναι μία ένδειξη για την διαμόρφωση του
κύκλου εργασιών στο διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων αυτών.
Η μεταβολή της αξίας του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων του Ομίλου μεταξύ διαφορετικών χρονικών
σημείων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση αυτών των έργων, η οποία αποτελεί το βασικό
στοιχείο του κύκλου εργασιών του Ομίλου που καταγράφεται στην διανυθείσα χρονική περίοδο. Όμως
δεν μπορεί να υπάρξει αντιστοίχιση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων με τον κύκλο εργασιών του
Ομίλου διότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά και από μία σειρά άλλων
παραγόντων πέρα από την εκτέλεση των έργων. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου
μεταβάλλεται όποτε αναλαμβάνονται νέες συμβάσεις έργων ή ακυρώνονται κάποιες υπάρχουσες, όταν
γίνονται αναπροσαρμογές προϋπολογισμού των υπαρχουσών συμβάσεων λόγω ανάληψης πρόσθετων
εργασιών ή / και συναλλαγματικών μεταβολών των έργων στο εξωτερικό που έχουν συναφθεί σε
νόμισμα εκτός ευρώ, και όταν εκδίδονται οριστικές διαιτητικές αποφάσεις για έκτακτες και απρόβλεπτες
αποζημιώσεις ή επιχορηγήσεις μεταξύ του Κύριου του έργου και του κατασκευαστή.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων ποικίλει, και συνήθως διαρκεί από λίγους μήνες έως δύο
περίπου χρόνια, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις συμβάσων συντήρησης & λειτουργίας υποδομών και
μηχανολογικού εξοπλισμού που διαρκούν περισσότερο.
Το χαρτοφυλάκιο των υπό εκτέλεση έργων του Ομίλου, βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων την
31.12.2015 και την 31.12.2016 και σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 είχε ως εξής:
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ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 100% ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ
Α.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016

78.732.766

730.435

78.732.766

768.367

1

ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ 29 Δ/Π ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΤΟ Α/Δ ΣΟΥΔΑΣ (Κ-413Ν)

11.956.313

35.486

11.956.313

34.792

2

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

22.008.664

693.304

22.008.664

693.304

3

ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥΜΕΛΕΤΗ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΙΔΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50 Μwe ΕΚΑΣΤΗ,ΜΕ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

40.754.089

0

40.754.089

37.448

4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΖΟΥΤ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΙΟ,ΣΤΟΥΣ ΑΗΣ
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ.

4.013.700

1.645

4.013.700

2.823

99.448.770

26.709.145

117.777.444

19.653.796

Α.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΘΕ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΡΑΧΩΝ

47.477.293

31.943

49.650.000

1.957.893

2

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

43.000.000

19.715.812

59.155.967

10.825.248

3

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28 (ΜΕΤΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ) ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ""

8.971.477

6.961.390

8.971.477

6.870.655

5.005.500

2.235.758

5.005.500

2.235.758

2.355.500

405.430

2.355.500

405.430

Α.3

1

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (REAL
ESTATE)
ΕΞΑΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΝΩΠΗΣΑΡΧΙΜΗΔΟΥ-ΦΩΚΑ-ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΥ- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.313

2

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΔΟΒΡΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ-ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡ.586Α

1.000.000

180.328

1.000.000

180.328

3

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΙΝΩΠΗΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡΑΓ.315

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

162.326.354

53.631.951

162.326.354

0

23.025.041

5.942

23.025.041

0

139.301.313

53.626.009

139.301.313

0

Α.4 ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
CONSTANTZA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ EFORIE

2

YAS ISLAND DEVELOPMENT, ZONE K,
INFRASTRUCTURE WORKS
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 100%
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ (Α1+Α2+Α3+Α4)
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ
Β. ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ
Β.1 ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤ. ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

345.513.390

83.307.289

363.842.064

22.657.921

388.217.417

15.386.301

388.217.417

30.381.535

22.631.151

18.284

22.631.151

18.283

4.016.533

29.043

4.016.533

28.757

1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α΄ΦΑΣΗ

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΘΗΝΩΝ

3

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

28.298.980

1.215.462

28.298.980

1.215.462

4

KATAΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) - ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ

33.547.081

94.268

33.547.081

94.265

5

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ Α/Κ
ΣΕΛΛΩΝ ΕΩΣ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.2.2/3 - 1.3.1/2 2.1

29.517.493

28.088

29.517.493

25.324

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
(Χ.Θ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 26+800) ΚΑΙ ΑΠΟ
Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Χ.Θ.
ΜΕΛΕΤΗΣ 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000), ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΛΑΜΙΑΡΑΧΕΣ

61.695.793

3.972

61.695.793

8.268

7

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28 (ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'

103.213.898

7.199.010

103.213.898

9.957.733

8

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ &
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΛΨ (A-417)

10.766.518

16.085

10.766.518

15.303

9

ΤΜΗΜΑ "ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ" :
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ Σ2 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΌ Χ .Θ.
16+114 ΕΩΣ Χ.Θ. 17+931 (1.2.3)

4.041.251

17.548

4.041.251

12.939

50.113.719

1.050.941

50.113.719

1.049.876

39.900.000

5.474.318

39.900.000

17.777.032

225.000

14.577

225.000

0

250.000

224.705

250.000

178.293

26.670.760

5.965.286

26.800.000

5.680.505

7.670.760

53.280

7.800.000

71.830

19.000.000

5.912.006

19.000.000

5.608.675

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΛΨ) Α-440

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΛΨ) Αρ. Συμβ. 14194416-3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ
12
ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΛΨ) Α-446
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

13 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. 705/14

Β.2 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
1

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΘΕ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΡΑΧΩΝ 1

2

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ 1
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Β.3 ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

167.980.664

12.568.851

167.980.664

17.462.080

5.467.357

421.934

5.467.357

421.934

49.713.307

16.809

49.713.307

16.318

112.800.000

12.130.108

112.800.000

17.023.828

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

582.868.841

33.920.438

582.998.081

53.524.120

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (Α+Β)

928.382.231

117.227.727

946.840.145

76.182.041

1

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

2

BUCHAREST WASTE WATER TREATMENT
PLANT. REHABILITATION : STAGE 1
2004/RO/16/P/PE/003-3

3

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

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

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

o

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

o

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

o

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

3.5.5 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό, λογιστικής αξίας
€16.438 την 31.12.2016 έναντι €42.015 στο τέλος του 2015, σύμφωνα με στοιχεία των δημοσιευμένων
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οικονομικών καταστάσεων των αντίστοιχων χρήσεων που έχουν συνταχθεί κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
Η αξία των άϋλων παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου βαίνει μειούμενη καθώς, παρά τη
συνεχή ανανέωση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, το κόστος κτήσης των νέων προϊόντων είναι
χαμηλό σε σχέση με τις διενεργούμενες αποσβέσεις επί του λογισμικού που έχει αποκτηθεί στο
παρελθόν. Η πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
στο α’ εξάμηνο του 2016 οδήγησε σε περαιτέρω μείωση της αξίας των άϋλων παγίων.
3.5.6 Ιδιόκτητα Ακίνητα
Στην ιδιοκτησία του Ομίλου υπάρχουν διάφορα ακίνητα σε αρκετές περιοχές της χώρας (Αττική, Λάρισα,
Μαγνησία, Κόρινθος, Λέσβος, Αχαΐα, Βοιωτία). Τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν οικόπεδα, αγροτεμάχια,
βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήματα και διαμερίσματα.
Με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, σύμφωνα με στοιχεία επισκοπημένα από ορκωτό ελεγκτήλογιστή, η αξία των 16 πιο σημαντικών ακινήτων του Ομίλου ανερχόταν σε €6.589.983 κατά τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Κατά την ίδια περίοδο, υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παραπάνω κυρίων
ακινήτων της Εταιρείας ως συνεγγυητής υπέρ της μητρικής Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ προς εξασφάλιση
απαιτήσεων ομολογιούχων τραπεζών, για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Επίσης για τον ίδιο
λόγο έχουν ενεχυριαστεί: 1. Υφιστάμενες απαιτήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ εκ κρατήσεων καλής εκτέλεσης
έργων. 2. Μελλοντικές απαιτήσεις από την εκτέλεση έργων και μελλοντικές απαιτήσεις εκ κρατήσεων
καλής εκτέλεσης και 3. Επίδικες υφιστάμενες απαιτήσεις.
3.5.7 Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μεταφορικά Μέσα
Για την εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων που έχει αναλάβει και διεκδικεί, ο Όμιλος διαθέτει ένα
σύνολο χερσαίου και πλωτού μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, όπως πλωτοί γερανοί
& εκσκαφείς, φορτηγίδες, ρυμουλκά, μηχανήματα ανέλκυσης & καθέλκυσης σκαφών, φορτηγά,
ερπιστριοφόροι και ελαστιχοφόροι τηλεσκοπικοί γερανοί, φορτωτές, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές,
αντλίες, διαστρωτήρες και συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, συμπιεστές & διαμορφωτές γαιών,
υδραυλικοί εκσκαφείς, κλπ.
Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της 31.12.2016 (μη επισκοπημένα από ορκωτό ελεγκτή), ο κύριος
μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα του Ομίλου περιλαμβάνουν 30 πλωτά μέσα και 102
χερσαία μέσα και μηχανήματα τα οποία συντηρεί σε εύχρηστη κατάσταση για την εκτέλεση έργων, ενώ
υπάρχει και βοηθητικός εξοπλισμός αποτελούμενος από περίπου 100 πλωτά και 550 χερσαία.
3.5.8 Σημαντικές συμβάσεις
Μέσω της ταυτόχρονης εκτέλεσης αρκετών κατασκευαστικών έργων, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ συνεργάζεται με
μεγάλο αριθμό πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτυγχάνοντας ικανοποιητική διασπορά
κινδύνου ως προς το πελατολόγιο.
Στην πλειοψηφία τους, οι πελάτες του Ομίλου είναι κρατικοί φορείς, με σημαντική παρουσία του
Ελληνικού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς επίσης της κυβέρνησης των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων (έως και το 2015, πριν την πώληση του συνοόλου των δραστηριοτήτων στην
περιοχή), αλλά και του έργου παραχώρησης της Μαρίνας Λεμεσού στην Κύπρο, όπως προκύπτει από
τον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
2016
%

Πωλήσεις
Ελληνικό Δημόσιο
Μαρίνα Λεμεσού, Κύπρος
Λοιποί Πελάτες
ΣΥΝΟΛΑ
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία

39.034.748
0
517.935
39.552.683

98,7%
0,0%
1,3%
100,0%

2015
29.299.569
9.212.271
624.288
39.136.128

%
74,9%
23,5%
1,6%
100,0%
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3.5.9 Σημαντικές Πιστωτικές – Δανειακές Συμβάσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι
ενοποιούμενες θυγατρικές της, με υπόλοιπο της 31.12.2016.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ – ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ, 31.12.2016

ποσά σε €
Περιγραφή

Ομολογιακά
Δάνεια

Λοιπά
Δάνεια

Leasing

Σύνολα

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ALPHA

0

107.870

ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ

0

333.974

0

0

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

0

490.000

0

490.000

ΣΥΝΟΛΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

0

931.844

0

931.844

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΕ

0

226.386

0

226.386

0

1.158.230

0

1.158.230

LEASING

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΙΛΟΥ
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία

0

107.870

333.974

Ο Όμιλος δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις μετά την 31.12.2016.
3.5.10 Ασφαλιστική Πολιτική
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Εταιρείας τα οποία βρίσκονται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου:
Είδος Ασφάλισης

Λήξη

Διάρκεια
(έτη)

Ασφαλιζόμενη Αξία /
Ανώτατα Όρια Ευθύνης

Ασφαλιστική
Εταιρεία

ΠΛΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

28.02.2018

1

€11.886.962

BLUE AIGAION

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

31.12.2017

1

€25.242
και αστική ευθύνη

GENERALI

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

01.04.2018

1

€10.000.000

ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)

01.08.2017

1

€20.000.000

AIG

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPM)

31.05.2018

1

€4.010.000

INTERAMERICAN GROUPAMA

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (PI)

15.04.2018

1

€10.000.000

GENERALI

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
Η Εταιρεία καλύπτεται ασφαλιστικά έναντι βασικών κινδύνων που απορρέουν από την επιχειρηματική
της δραστηριότητα σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες. Η ασφαλιστική κάλυψη διέπεται από τους
συνήθεις όρους των επιμέρους συμβολαίων και κρίνεται επαρκής στο σύνολό της.
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Η ισχύουσα ασφαλιστική κάλυψη του πλωτού εξοπλισμού του Ομίλου καλύπτει πλήρως την
αναπόσβεστη λογιστική του αξία, ύψους €7.766.076 όπως αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της 31.12.2016. Για τα οχήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Ομίλου επίσης
υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της λογιστικής τους αξίας.
Οι βασικές ασφαλίσεις παρέχουν κάλυψη των παγίων στοιχείων του ενεργητικού από καταστροφικούς
και λοιπούς κινδύνους, με έμφαση στον πλωτό και χερσαίο μηχανικό εξοπλισμό στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, αλλά και τα εκτελούμενα έργα, κατά περίπτωση. Τα επιμέρους ασφαλιστήρια συμβόλαια των
έργων καλύπτουν και την αστική ευθύνη της Εταιρείας έναντι Τρίτων.
Για την κατά νόμο υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, η Εταιρεία καλύπτει τα οχήματά της, με πλήρη
συμμετοχή στα ευρύτερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διατηρεί ο μητρικός Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ. Ομοίως
και στον τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το προσωπικό της Εταιρείας, πέραν της κοινωνικής
ασφάλισης.
3.6 Οργανωτική Διάρθρωση
3.6.1 Πληροφορίες για την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
Ο όμιλος της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών και της διαχείρισης
παραχωρήσεων. Εισηγμένη από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η J&P-ΑΒΑΞ έχει σημαντική
παρουσία στα μεγαλύτερα έργα του τόπου, αλλά και στη διεθνή αγορά με έμφαση στην Κύπρο, τη
Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.
Ο Όμιλος της J&P-ΑΒΑΞ περιλαμβάνει εταιρείες με εργοληπτικά πτυχία έως και 7ης τάξης (ανώτατη) για
έργα του Δημοσίου, αλλά και εταιρείες με συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως την ανάπτυξη
ακινήτων, τις προκατασκευές, τη διαχείριση παραχωρήσεων για υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών,
τη διαχείριση εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.α.
Με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2016, ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ απαρτίζεται από τις εξής θυγατρικές εταιρίες
οι οποίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης:
Επωνυμία
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
ΕΤΕΘ Α.Ε., Θες/νίκη
ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε., Ιωάννινα
ΠΡΟΕΤ Α.Ε., Αθήνα
J&P DEVELOPMENT Α.Ε., Αθήνα
TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
S.C.”ISTRIA DEVELOPMENTS” S.R.L, Ρουμανία
CONCURENT REAL INVESTMENΤS SRL, Ρουμανία
SC BUPRA DEVELOPMENT SRL, Ρουμανία
SOPRA AD, Βουλγαρία
J&P-ΑΒΑΞ IKTEO Α.Ε., Αθήνα
SC FAETHON DEVELOPMENTS SRL, Ρουμανία
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., Αθήνα
Ε – CONSTRUCTION Α.Ε., Αθήνα
MONDO TRAVEL Α.Ε. (πρώην TERRA FIRMA S.A.), Αθήνα
J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.), Αθήνα
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Αθήνα
J&P AVAX POLSKA, Πολωνία
JPA ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε., Αθήνα
JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Αθήνα
GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Πειραιάς

% συμμετοχής της
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
Μητρική
100%
60%
100%
100%
100%
98%
95%
99,93%
99,99%
94%
100%
99,157%
100%
99,999%
99,967%
85,7395%
100%
100%
100%
100%
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ χρήσης 2016, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Οι συγγενείς εταιρίες του Ομίλου J&P ΑΒΑΞ οι οποίες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης
είναι οι κάτωθι:
Επωνυμία

% συμμετοχής

5N A.E., Αθήνα
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., Αθήνα
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., Αθήνα
POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε., Αθήνα
3G Α.Ε., Αθήνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε., Αθήνα
SC ORIOL REAL ESTATE SRL, Ρουμανία
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, Αθήνα

45,00%
23,20%
30,84%
30,83%
28,76%
50,00%
45,00%
50,00%
24,70%

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ A.E., Αθήνα
20,00%
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ) , Αθήνα
29,70%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Λάρισα
21,25%
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., Αθήνα
21,55%
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Αθήνα
20,53%
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, Λεμεσός
33,50%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., Αθήνα
48,62%
METROPOLITAN ATHENS PARK A.E., Αθήνα
22,91%
VOLTERRA A.E. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.), Αθήνα
50,00%
STARWARE ENTERPRISES LTD, Κύπρος
50,00%
ΕΛΙΞ A.E., Αθήνα
31,97%
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ χρήσης 2016, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επίσης στον Όμιλο J&P ΑΒΑΞ περιλαμβάνονται και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
τις οποίες ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:

Ολική Ενοποίηση
Επωνυμία
ATHENA LIBYA COMPANY, Λιβύη

% συμμετοχής της
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
65%

ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

99%
51,52%

ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., Αθήνα

100%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL, Ρουμανία
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ χρήσης 2016, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ενοποίηση με Καθαρή Θέση
Επωνυμία
ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & ΤΕ., Ελλάδα
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελλάδα

% συμμετοχής
της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
25%
45%

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ χρήσης 2016, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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Επιπρόσθετα, η J&P ΑΒΑΞ ενοποιεί με αναλογική μέθοδο συνολικά 90 κοινοπραξίες έργων, εκ των
οποίων οι παρακάτω 46 αφορούν στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Επωνυμία
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – FCC
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – SNAMPROGETTI
K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ
Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕΔΟΣ (IBC)
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ – ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ)
K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ
Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (MPC)
ΚΞ ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ)
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ)
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ)
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – J&P ΑΒΑΞ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425)
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α435)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ -ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Α-440)
Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (Δ1618)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (Α446)
Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-705)
Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ – ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 – ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ Δ.ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ - ΠΡΟΕΤ ΑΕ (ΚΩΣ)
Κ/Ξ EURARCO SA - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)

Έδρα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Θεσ/νίκη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Λάρισα
Ελευσίνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα

Συμ/χή
50,00%
50,00%
34,00%
46,875%
100,00%
25,00%
28,00%
33,33%
19,60%
26,00%
50,00%
7,74%
33,33%
26,67%
33,33%
70,00%
22,50%
50,00%
50,00%
16,50%
35,00%
37,50%
29,00%
50,00%
40,00%
33,33%
50,00%
50,00%
50,00%
70,00%
50,00%
5,00%
4,00%
50,00%
48,00%
35,00%
30,00%
30,00%
50,00%
22,95% *
25,50% *
15,30% *
15,30% *
25,50% *
25,50% *
7,65% *
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ χρήσης 2016, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
* Έμμεση Συμμετοχή
Με δραστηριότητα σε όλους τους τομείς κατασκευής, με έργα Πολιτικού Μηχανικού, Κτιριακά,
Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά-Βιομηχανικά, Δίκτυα Σωληνώσεων
και Φυσικού Αερίου, με εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, αλλά και με εξαγωγή προς τρίτες
χώρες, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ πέτυχε να αναγνωρίζεται διεθνώς και να αποτελεί σοβαρό και υπολογίσιμο
σχήμα στις συνεργασίες της με διεθνείς οίκους και με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του
κόσμου.
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σε ενοποιημένη βάση για την περίοδο 2015-2016
έχουν ως ακολούθως:
Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2016

ποσά σε € εκατομμύρια

Οικονομικά Αποτελέσματα
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα
Λοιπά Έσοδα, Διαγραφές & Απομειώσεις Υπεραξίας
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών
Κέρδη Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη πρό Φόρων
Φόροι
Καθαρά Κέρδη Περιόδου, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Καθαρά Κέρδη Μετόχων

2015

541,2
30,5
(62,0)
(25,1)
27,4
(29,1)
(29,2)
(58,3)
(6,7)
(43,2)
0,6
(42,6)

456,2
68,3
(13,7)
(31,8)
10,2
33,0
(32,1)
0,9
(6,2)
(37,6)
4,9
(32,7)

Ισολογισμός
Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέματα
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες
Χρημ/κά στοιχεία διαθέσ.προς πώληση
Διαθέσιμα
Σύνολο Ενεργητικού

2016
540,8
33,3
641,6
3,6
85,7
1.305,0

2015
531,2
36,8
627,1
12,1
103,8
1.311,0

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

420,5
89,5
527,6
151,5
115,8
1.305,0

419,2
85,8
456,2
172,4
177,4
1.311,0

486,3

487,8

Καθαρός Δανεισμός
Ταμειακές Ροές

2016

Κέρδη πρό Φόρων, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Λοιπά Στοιχεία
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης
Λειτουργικές Ροές, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες

(58,3)
7,8
29,8
29,2
0,5
(13,4)
(21,6)

2015
0,9
8,5
10,2
30,5
(4,5)
(41,7)
(15,9)
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Επενδυτικές Ροές, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
6,7
53,3
Χρηματοοικονομικές
Ροές,
από
συνεχιζόμενες
και
διακοπείσες
(3,2)
(13,7)
δραστηριότητες
Συνολική Ταμειακή Ροή, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
(18,1)
23,7
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της
χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
3.6.2 Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρείας
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τις χρήσεις 2015 – 2016:
Με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης περιλαμβάνονται οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις:
Συμμετοχή Συμμετοχή
31.12.2016 31.12.2015
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.
51,52%
51,51%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL
100%
100%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
99%
99%
ATHENA LIBYA
65%
65%
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Επωνυμία

Η ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία με εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης, και δραστηριοποιείται
σε έργα χαμηλού προϋπολογισμού. Η ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ είναι Εταιρεία συμμετοχών η οποία
όμως δεν έχει ουσιαστικό αντικείμενο, καθώς δεν υλοποιήθηκε ο παλαιότερος σχεδιασμός της Διοίκησης
για την λειτουργία της ως φορέα διαχείρισης των συμμετοχών της Εταιρείας σε παραχωρήσεις. Οι
εταιρίες ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL και ATHENA LIBYA έχουν μείνει πρακτικά ανενεργές μετά την παύση
των εργασιών του Ομίλου στη Ρουμανία και τη Λιβύη, αντίστοιχα.
Με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης περιλαμβάνονται οι κάτωθι κοινοπραξίες:
Επωνυμία
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI
K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ
Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ/Ξ ΑΘ. - ΘΕΜ. - ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕΔΟΣ (IBC)
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ)
K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ
Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (MPC)
ΚΞ ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ)

Συμμετοχή Συμμετοχή
31.12.2016 31.12.2015
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
34,0%
34,0%
46,875%
46,875%
100,0%
100,0%
25,0%
25,0%
28,0%
28,0%
33,33%
33,33%
19,6%
19,6%
0%
60,0%
26,0%
26,0%
50,0%
50,0%
7,74%
7,74%
33,33%
33,33%
26,67%
26,67%
33,33%
33,33%
70,0%
70,0%
22,5%
22,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
16,5%
16,5%
35,0%
35,0%
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Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ(ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
37,5%
37,5%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ)
29,0%
29,0%
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
40,0%
40,0%
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ
0%
25,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380)
33,33%
33,33%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - J&P ΑΒΑΞ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ
0%
99,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417)
70,0%
70,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ
5,0%
5,0%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
4,0%
4,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α435)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α438)
0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Δ8642
0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Α-440)
48,0%
48,0%
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)
35,0%
35,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Δ1618
30,0%
30,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ (Α-446)
30,0%
30,0%
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-705)
50,0%
50,0%
Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
22,95% *
22,95% *
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
25,5% *
25,5% *
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 – ΕΡΓΟΝΕΤ
15,3% *
15,3% *
Κ/Ξ Δ.ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ
15,3% *
15,3% *
Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
25,5% *
25,5% *
Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ - ΠΡΟΕΤ ΑΕ (ΚΩΣ)
25,5% *
25,5% *
Κ/Ξ EURARCO SA – ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)
7,65% *
7,65% *
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
* Έμμεση Συμμετοχή
Με την μέθοδο της καθαρής θέσης περιλαμβάνονται οι κάτωθι συγγενείς εταιρείες:
Συμμετοχή Συμμετοχή
31.12.2016 31.12.2015
ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ & Τ.Ε.
25,00%
25,00%
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
45,00%
45,00%
ATHENA EMIRATES LLC
0%
49,00%
ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ. ΟΛΠ ΑΕ
24,727%
26,40%
SC ECO SA
24,409%
24,409%
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Επωνυμία

Το ποσοστό συμμετοχής στην «Νέος Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ» μειώθηκε το 2016 λόγω
μη συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου. Η SC ECO SA είναι εταιρεία του εξωτερικού και
διεγράφη στο σύνολό της ως συμμετοχή στις οικονομικές καταστάσεις σε προηγούμενη χρήση.
Οι κοινοπραξίες που ενοποιούνται με την αναλογική μέθοδο αφορούν σε κοινοπρακτικά σχήματα για την
εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Με το πέρας των εργασιών και το κλείσιμο των φορολογικών τους
στοιχείων, οι κοινοπραξίες αυτές λύονται και παύουν να ενοποιούνται. Αντίστοιχα, η έναρξη ενοποίησης
νέων κοινοπραξιών προκύπτει όταν συστήνονται νέες κοινοπραξίες λόγω ανάληψης νέων έργων με
κοινοπρακτική μορφή.
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου, δεν περιλαμβάνονται θυγατρικές εταιρίες των οποίων η λογιστική αξία (book value)
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ή συμβάλλουν κατά 10%
τουλάχιστον στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ή ζημίες του Ομίλου.
Η εκτέλεση του κύριου όγκου των εργασιών του Ομίλου, αλλά και η ιδιοκτησία των περιουσιακών του
στοιχείων, συνδέεται με τη μητρική Εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η εισφορά των
λοιπών ενοποιούμενων εταιριών και κοινοπραξιών τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στην
οικονομική θέση του Ομίλου είναι μη σημαντική. Καμμία από τις ενοποιούμενες εταιρίες δεν συμμετέχει
με ποσοστό άνω του 10% στο οικονομικό αποτέλεσμα και τα κεφάλαια του Ομίλου.
3.7 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2015 – 2016
Η Εταιρεία δραστηριοποιείτο στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 2000 μέσω υποκαταστημάτων στο Abu Dhabi και τη Sarjah, εκτελώντας σημαντικά έργα
κυρίως λιμενικών υποδομών. Τα τελευταία χρόνια, τα εν λόγω υποκαταστήματα παρουσίαζαν ζημιογόνο
οικονομικό αποτέλεσμα λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, κυρίως από Ασιατικές εταιρείες με επιθετική
τιμολογιακή πολιτική και πρόσβαση σε φτηνή τραπεζική χρηματοδότηση. Η επιβολή των capital controls
στην Ελλάδα δυσχέρανε περαιτέρω τη λειτουργία των υποκαταστημάτων της Εταιρείας στα Η.Α.Ε.
Ειδικότερα, παρουσιάστηκε αδυναμία στην έκδοση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών για τη
χρηματοδότηση των έργων που είχε αναλάβει να εκτελέσει η εταιρία και για τη διεκδίκηση νέων έργων,
καθώς οι μεν Ελληνικές τράπεζες δεν διέθεταν πλέον την απαραίτητη διεθνή αξιολόγηση (rating), οι δε
τοπικές τράπεζες στα Η.Α.Ε. ήταν απρόθυμες να αναλάβουν κίνδυνο για κατάστημα Ελληνικής
επιχείρησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τη συνέχιση της μακράς παρουσίας της στα
Η.Α.Ε. και την ανατροπή της ζημιογόνου πορείας των τελευταίων ετών. Αυτό δεν κατέστη δυνατό
καθώς υπήρχαν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης για την εκτέλεση κυρίως του έργου
ύψους €125 εκατομμυρίων που αναλήφθηκε τον Απρίλιο του 2013 για την κατασκευή των υποδομών
στο νησί Yas στο Abu Dhabi. Η πορεία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου υστερούσε σημαντικά
έναντι της συμφωνηθείσας προθεσμίας ολοκλήρωσής του, και τελικά η Διοίκηση της Εταιρείας έκρινε ότι
η απεμπλοκή από την περιοχή αποτελούσε τη συμφερότερη κίνηση καθότι το υποκατάστημα σταδιακά
από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 είχε περιέλθει σε αδράνεια και αδυναμία λειτουργίας.
Την 30.06.2016 η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στη μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων του
υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον διεθνή όμιλο Joannou and Paraskevaides
(Overseas) Ltd έναντι τιμήματος ενός δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ως σύνολο
δραστηριοτήτων νοούνται όλα τα έργα υπό εκτέλεση και υπό διεκδίκηση, κάθε απαίτηση και
υποχρέωση που σχετίζεται με αυτά και ενδεδομένως θα προκύψει στο μέλλον, το σύνολο των παγίων
και κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η ανωτέρω συναλλαγή απέφερε κέρδος ύψους €8,5 εκ περίπου στην Εταιρεία, λόγω της απαλλαγή της
από την υποχρέωση εξόφλησης των καθαρών υποχρεώσεων του Υποκαταστήματος μετά την ανάληψή
τους από τον αγοραστή, ως ακολούθως:
Επίδραση στον ισολογισμό από τη μεταβίβαση υποχρεώσεων του υποκαταστήματος
που αναλήφθηκαν από τον αγοραστή
μείον : Επίδραση στον ισολογισμό από τη μεταβίβαση του πραγματοποιηθέντος
ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016
Κέρδος συναλλαγής

€49.254 χιλ
-€40.776 χιλ
€8.478 χιλ

Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας από διακοπείσες δραστηριότητες για την περίοδο 01.01 –
31.12.2016 και για τη συγκριτική περίοδο 01.01 – 31.12.2015, δηλαδή ουσιαστικά από την πώληση του
υποκαταστήματος στα Η.Α.Ε. η οποία ήταν η μόνη διακοπείσα δραστηριότητα κατά τα έτη 2015 και
2016, αναλύονται ως εξής:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ποσά σε €

2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος / (Ζημιά)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

2015

0
(34.197.283)
(34.197.283)
47.813.434
(421.348)
(4.160.662)

44.086.740
(70.819.589)
(26.732.849)
1.213.999
(4.994.269)
(3.590.399)

9.034.140

(34.103.519)

(555.976)

(342.176)

0

89

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Επενδυτικά Αποτελέσματα
0
2.117.129
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, από διακοπείσες
8.478.164 (32.328.477)
δραστηριότητες
Φόρος εισοδήματος
0
0
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους, από διακοπείσες
8.478.164 (32.328.477)
δραστηριότητες
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Το 2016 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου ήταν
σχεδόν αμετάβλητος έναντι του 2015, λόγω της μη αναπλήρωσης των αποπερατούμενων έργων από
νέα έργα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Το μικτό αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
του Ομίλου το 2016 παρουσίασε σημαντική διεύρυνση της ζημιάς σε σχέση με το αποτέλεσμα του
προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αναγνώρισης ζημίας το 2016 ενός κοινοπρακτικού έργου στο
εσωτερικό. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου επίσης ήταν
αυξημένα παρά τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, λόγω αυξημένου κόστους προμηθειών
εγγυητικών επιστολών.
3.7.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
χρήσεων 2015 – 2016
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις
χρήσεις 2015 - 2016:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά σε €

2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος / (Ζημιά)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Επενδυτικά Αποτελέσματα
Αποτελέσματα απο Αναπρ/γή Επενδύσεων σε ακίνητα
Αποτέλεσμα από πώληση Χρημ/κων στοιχείων
Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων

2015

39.552.683
(57.595.189)
(18.042.505)
820.571
(2.083.778)
(65.326)
(8.614.223)

39.136.128
(40.687.085)
(1.550.957)
356.500
(2.618.585)
(211.374)
(4.621.376)

(27.985.262)

(8.645.792)

(758.127)

(909.351)

446.997

705.326

(753.545)
0
0
82.579

(940.871)
(160.600)
6.534.525
(83.404)
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Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους, από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους, από διακοπείσες
δραστηριότητες
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους, από συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες
Κατανεμημένα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

74.435
(28.892.923)
2.855.714

231.000
(3.2691.68)
(2.076.647)

(26.037.209)

(5.345.815)

8.478.164

(32.328.477)

(17.559.045)

(37.674.292)

(17.494.021)
(65.024)

(37.149.949)
(524.343)

153.553

(85.183)

787.742

(456.208)

0

(7.137.763)

(254.489)

3.006.579

0

2.273.225

18.058

68.719

(5.237)
699.627

(19.929)
(2.350.559)

(16.859.418)

(40.024.851)

(16.793.904)
(65.514)

(39.519.766)
(505.086)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους, από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των
οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
του εξωτερικού
Αποθεματικό απο Αποτίμηση Ακινήτων σε Εύλογη Αξία
Αποθεματικό απο Αναπροσαρμογή Συμμετοχών σε Εύλογη
Αξία
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους, από
διακοπείσες δραστηριότητες
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των
οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
του εξωτερικού
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων / παροχών προσωπικού
(Αναλογ.Κέρδος)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
(26.778.221)
(7.089.938)
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών
89.421.574
11.367.688
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη διετή περίοδο παρουσιάζει πτωτική πορεία λόγω
της κάμψης της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα, ως συνέπεια της γενικευμένης οικονομικής
κρίσης.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ* ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2016
2015
Κατασκευές
39.552.683
39.038.977

ποσά σε €
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Παραχωρήσεις
0
0
Λοιπές Δραστηριότητες
0
97.151
Σύνολο
39.552.683
39.136.128
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
* Κύκλος Εργασιών μετά την αφαίρεση τυχόν ενδοομιλικών συναλλαγών
Λαμβάνοντας υπόψη την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων του 2015 για σκοπούς συγκρισιμότητας με
το 2016 λόγω της διακοπής της δραστηριότητας του καταστήματος στα Η.Α.Ε., στην εξεταζόμενη
περίοδο παρατηρείται στασιμότητα του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανάλογη με την πορεία της
εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς, που έχει επηρεασθεί βαθύτατα από την οικονομική κρίση.
Μικτό Κέρδος – Μικτό Περιθώριο Κέρδους – Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκε
ως εξής:

ποσά σε €

Ενοποιημένο Κόστος Πωληθέντων

2016
2015
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
16.426.883
30.436.477
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
6.170.715
10.812.825
Συνταξιοδοτικές παροχές
13.174
770.558
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
49.868.315
46.643.879
Παροχές τρίτων
2950.466
6.209.012
Φόροι – τέλη
217.399
3.258.051
Διάφορα έξοδα
1.166.513
6.516.849
Κόστος Χρηματοδότησης έργων
809.866
3.574.347
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
1.093.984
3.136.502
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
4.691
3.975
Προβλέψεις
13.070.466
144.200
Σύνολο, συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
91.792.472
111.506.674
Σύνολο, διακοπείσες δραστηριότητες
34.197.283
70.819.589
Σύνολο, συνεχιζόμενες δραστηριότητες
57.595.189
40.687.085
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η αύξηση του κόστους πωληθέντων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου σε ενοποιημένο
επίπεδο χωρίς ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών για τη διετία 2015-2016 οφείλεται κυρίως στην
αναγνώριση ζημίας ενός έργου στο εξωτερικό και ενός κοινοπρακτικού έργου στο εσωτερικό στην
τρέχουσα περίοδο στο κόστος πωληθέντων. Πέρα από τις δαπάνες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες
με τη ροή της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας, υπάρχουν και παράγοντες μη
ελεγχόμενοι από την Εταιρεία, όπως είναι τα έξοδα για τις απαραίτητες αμοιβές τρίτων που εμπλέκονται
στην υποστήριξη των έργων, τα τραπεζικά έξοδα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, και οι
αποσβέσεις παγίων με βάση τα ΔΠΧΑ.
Εξοδα Διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:

ποσά σε €

Ενοποιημένα Έξοδα Διοίκησης
2016

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Συνταξιοδοτικές παροχές
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη

0
543.266
0
278.085
142.239
593.619

2015
0
1.122.030
0
1.975.727
1.017.246
40.817
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Διάφορα έξοδα
856.316
1.617.847
Κόστος Χρηματοδότησης έργων
0
0
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
91.097
1.752.088
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
505
28.640
Προβλέψεις
0
58.459
Σύνολο, συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
2.505.127
7.612.854
Σύνολο, διακοπείσες δραστηριότητες
421.348
4.994.269
Σύνολο, συνεχιζόμενες δραστηριότητες
2.083.778
2.618.585
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα ενοποιημένα έξοδα διοίκησης του Ομίλου παρουσιάζουν πτώση μεταξύ 2015 και 2016, στα πλαίσια
της γενικότερης προσπάθειας περιστολής δαπανών και εξοικονόμισης πόρων. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία
καταβάλει σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού του κόστους προσωπικού με την εσωτερική αναδιάταξη
του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου. Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων στην υπό εξέταση περίοδο
παρουσιάζουν κάμψη καθώς αφορούν σχεδόν εξ ολοκλήρου αμοιβές μηχανικών για συμμετοχή σε
δημοπρασίες τεχνικών έργων.
Εξοδα Διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:

ποσά σε €

Ενοποιημένα Έξοδα Διάθεσης

2016
2015
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
0
0
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
543
791
Συνταξιοδοτικές παροχές
0
0
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
34.552
136.032
Παροχές τρίτων
(15.685)
12.483
Φόροι – τέλη
1.313
3.504
Διάφορα έξοδα
5.612
24.650
Κόστος Χρηματοδότησης έργων
22.227
14.265
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
16.765
19.649
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
0
0
Προβλέψεις
0
0
Σύνολο, συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
65.326
211.374
Σύνολο, διακοπείσες δραστηριότητες
0
0
Σύνολο, συνεχιζόμενες δραστηριότητες
65.326
211.374
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα ενοποιημένα έξοδα διάθεσης του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική μείωση στην υπό εξέταση διετία
2015-2016 καθώς σταδιακά περιορίζεται ο όγκος των εργασιών σε ότι αφορά στην υποβολή
προσφορών σε διαγωνιστικές διαδικασίες για νέα έργα.
Επενδυτικά Έσοδα – Έξοδα
Τα επενδυτικά έσοδα & έξοδα του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο για την διετία 2015-2016
διαμορφώθηκαν ως εξής:

ποσά σε €

Ενοποιημένα Λειτουργικά Έσοδα – Εξοδα

Έσοδα από Ενοίκια
Κέρδος πώλησης με επαναμίσθωση (sale & leaseback)
Κέρδη από πώληση παγίων
Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών

2016
457.948
60.528
409.150
(1.179.751)

2015
1.699.858
6.725
2.155.001
0
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Ζημιά από πώληση παγίων
(501.420)
(2.685.326)
Σύνολο, συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
(753.545)
1.176.258
Σύνολο, διακοπείσες δραστηριότητες
0
2.117.129
Σύνολο, συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(753.545)
(940.871)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η διαφοροποίηση των επενδυτικών αποτελεσμάτων κατά την εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται κυρίως
στα χαμηλότερα έσοδα από ενοίκια το 2016 και τις σημαντικές προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών,
παρά τη μείωση της καθαρής ζημιάς από πώληση παγίων στη χρήση 2016 έναντι του 2015.
Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση για τις χρήσεις 2015 – 2016
αναλύονται ως εξής:

ποσά σε €

Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Έξοδα
2016

Έσοδα τόκων από:
Καταθέσεις Τραπεζών
Έσοδα τόκων κοινοπραξιών
Έσοδα από τόκους ομολογιών
Σύνολο Πιστωτικών τόκων, συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο Πιστωτικών τόκων, διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο Πιστωτικών τόκων, συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Έξοδα τόκων από:
Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Τραπεζικά δάνεια
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο Χρεωστικών τόκων, συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο Χρεωστικών τόκων, διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο Χρεωστικών τόκων, συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Εσοδα απο Μερίσματα:
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

Σύνολο Εσόδων από Μερίσματα

2015

466
161.776
284.755

46.636
103.655
555.124

446.997

705.415

0

89

446.997

705.326

9.725

9.956

617.265
0
680.849
6.264

329.472
11.486
886.767
13.846

1.314.103

1.251.527

555.976

342.176

758.127

909.351

74.435
0
74.435

149.977
81.023
231.000

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα),
(792.671)
(315.112)
συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά τη χρήση 2016
κυρίως λόγω της σημαντικής κάμψης των πιστωτικών τόκων και των εσόδων από μερίσματα.
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Φόρος Εισοδήματος
Η φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση για τις χρήσεις 2015 – 2016 αναλύονται
ως εξής:

ποσά σε €

Φόρος Εισοδήματος

2016
2015
Φόρος χρήσης
(838.488)
(447.423)
Αναβαλλόμενος φόρος
3.695.202
(1.610.313)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
0
(845)
Μη ενσ. στο λειτ. Κόστος Φόροι
(1.000)
(12.267)
Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/10
0
(5.800)
Σύνολο
2.855.714
(2.076.647)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Παρά την ύπαρξη σημαντικής λειτουργικής ζημίας στα αποτελέσματα χρήσεως, ο Όμιλος επιβαρύνθηκε
με σημαντικούς φόρους κατά το 2015 λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής, με την επιβολή έκτακτων
φόρων και την ύπαρξη ενός ασφυκτικού πλαισίου φοροδοτικών μηχανισμών και ελέγχων. Το 2016 η
φορολογική υποχρέωση του Ομίλου ήταν πιστωτική λόγω αναστροφής της αναβαλλόμενης φορολογίας
κοινοπρακτικού κατασκευαστικού έργου λόγω αναγνώρισης ζημίας στην τρέχουσα περίοδο και του
φόρου εισοδήματος την συγκριτική περίοδο από κέρδη που προέκυψαν από την πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση. Ο Όμιλος καλύπτει τις φορολογικές
υποχρεώσεις του και έχει ενημερότητα σε κάθε φορολογικό έλεγχο.
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο ήταν έντονα ζημιογόνο κατά τις χρήσεις
2015 - 2016, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και την επιδείνωση του
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας. Η ζημιά ύψους €37,1 εκατομμυρίων το 2015 ως καθαρό
αποτέλεσμα των μετόχων της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση της φορολογίας εισοδήματος και των μη
ελεγχουσών συμμετοχών, μειώθηκε το 2016 σε ζημιά ύψους €17,6 εκατομμυρίων, με την επίδραση της
διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας στα Η.Α.Ε. Πάντως το μεικτό αποτέλεσμα από την εκτέλεση
των έργων παραμένει αρνητικό.
3.7.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
χρήσεων 2015 – 2016
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των ισολογισμών του Ομίλου για τις
χρήσεις 2015 - 2016:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

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

31.12.2016

31.12.2015

10.819.230
16.438
0
986.525
5.378.919
2.431.195
113.514
19.745.821

27.921.844
42.015
0
2.180.896
4.591.177
2.431.195
327.346
37.494.473

3.143.615
27.270.252
24.858.054
459.759

4.988.272
64.419.181
41.376.831
479.185
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αποτελεσμάτων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά σοιχεία προοριζόμενα για
πώληση
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

2.233.025

155.640

19.190.006
8.672.419
85.827.129

42.838.507
17.697.146
171.954.763

105.572.950

209.449.237

34.039.587
29.287.512
2.960.840
5.215.136
0
(32.627.926)
(40.390)
38.834.759
(227.939)
38.606.820

107.722.323
29.287.512
2.401.537
5.138.539
0
(122.557.158)
3.966.230
25.958.983
(202.746)
25.756.237

6.025.107

9.460.123

489.903

4.857.645

0
85.714
72.071
2.031.381
8.704.176

0
128.571
379.836
32.810.299
47.636.474

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

32.495.630
1.403.996
1.051.087
21.429
23.289.812
58.261.955

72.542.942
1.415.661
29.021.588
22.430
33.053.905
136.056.525

Σύνολο Υποχρεώσεων

66.966.131

183.692.999

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
105.572.950
209.449.237
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ενσώματα Πάγια
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων και των επενδύσεων
σε ακίνητα του Ομίλου στα τέλη των χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

ποσά σε €
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Προσθήκες περιόδου

Ενσώματα Πάγια
2016
99.809.894
112.639

2015
124.361.840
170.461
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Αναπροσαρμογές
Λοιπές μεταβολές περιόδου (Συναλ.διαφορές, διακοπείσες
δραστηριότητες, κλπ)
Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Αποσβέσεις περιόδου
Λοιπές μεταβολές περιόδου (Συναλ.διαφορές, διακοπείσες
δραστηριότητες, κλπ)
Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

4.568

(752.939)

(53.720.476)

7.750.334

(2.607.139)
43.599.486

(31.719.802)
99.809.894

(71.888.050)
(1.201.845)

(86.490.351)
(4.908.239)

38.183.560

(5.431.818)

2.126.079
(32.780.256)

24.942.357
(71.888.050)

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
10.819.230
27.921.844
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ο Όμιλος κατά την εξεταζόμενη διετία 2015-2016 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις σε ακίνητα και
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια, δεδομένης της περιστολής των αναγκών λόγω του μειωμένου όγκου
δραστηριότητας, αντιθέτως πώλησε διάφορα πάγια στοιχεία στα πλαίσια της μεταβίβασης της
δραστηριότητας στα Η.Α.Ε.. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο της αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων
παγίων στοιχείων του ενεργητικού του παρουσιάζει συνεχή μείωση.
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες Εταιρείας στα τέλη
των χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ποσά σε €
2016
2015
Αρχή περιόδου
2.180.896
2.354.107
Λογισμός Αποτελέσματος Συγγενών
2.900
(83.404)
Αντιλογισμός Εισπραχθέντων Μερισμάτων
0
(89.806)
Προσθήκες
0
0
Πωλήσεις/ διαγραφές/ Υποτίμηση
(1.197.272)
0
Υπόλοιπο λήξεως
986.525
2.180.896
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Στη διάρκεια της περιόδου 2015 – 2016 Ο Όμιλος συνέχισε την απο-επένδυση από διάφορες
συμμετοχές του σε εταιρείες παραχωρήσεων, κυρίως με στόχο να μειώσει τις κεφαλαιακές ανάγκες για
συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου αυτών των εταιρειών στο στάδιο κατασκευής των
παραχωρούμενων υποδομών. Το 2016, η Εταιρεία δεν μετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας «ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ. ΟΛΠ ΑΕ», με συνέπεια να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής.
Επίσης η συγγενής εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» προέβη κατά τη διάρκεια της χρήσης σε μείωση του
Μετοχικού της Κεφαλαίου, καθώς επίσης ο Όμιλος και η Εταιρεία προέβησαν σε απομείωση της
συμμετοχής στην εταιρεία «ΒΑΚΩΝ ΑΚΤ.ΚΤ & ΤΕ».
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα για Πώληση
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και
ταξινομούνται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους και τον κίνδυνο ρευστότητας. Το υπόλοιπο του ενοποιημένου
λογαριασμού του Ομίλου των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση στα τέλη των
χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
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Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση
2016
2015
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
4.746.817
24.161.567
Προσθήκες
- Συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο
0
84.000
- Συμμετοχή σε ΧΣΕ
327.385
608.010
Πωλήσεις/ διαγραφές
0
(19.492.183)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία
787.742
(614.577)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
5.861.944
4.746.817
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνουν επενδύσεις στις εταιρείες που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Το σύνολο των επενδύσεων αυτών έχουν αποτιμηθεί σε εύλογες
αξίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π 39. H αποτίμηση των εταιριών παραχώρησης
πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, βασιζόμενο σε στοιχεία από χρηματοοικονομικά μοντέλα,
εγκεκριμένα από τις εταιρείες παραχώρησης και τις τράπεζες χρηματοδότησης. O συντελεστής
προεξόφλησης για το 2015 κυμαίνεται μεταξύ του 7% και του 8%, ενώ αντίστοιχα για το 2016
κυμαίνεται μεταξύ του 5,7% και του 6,9%, αναλογικά του σταδίου ολοκλήρωσης και του βαθμού
ωρίμανσης του εκάστοτε έργου παραχώρησης, και αναλογικά του συνολικού κινδύνου που εκτιμήθηκε
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στα πλαίσια της μείωσης των τραπεζικών της δανείων, ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει προβεί στη
μεταβίβαση διαφόρων συμμετοχών του, κυρίως σε εταιρείες παραχώρησης και λειτουργίας των
παραχωρήσεων αυτών, προς τη μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ καθώς και σε τρίτους επενδυτές.
Κατά τη διάρκεια του 2015 πωλήθηκαν οι συμμετοχές στις εταιρείες «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΕ», «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ΚΑΙ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ με αξία
κτήσης €12.968.997 και προέκυψε κέρδος €6.534.525 και μείωση των αποθεματικών εύλογης αξίας
κατά το ποσό των €6.523.187.
Ο Όμιλος την 31.12.2016 συμμετέχει σε εταιρείες παραχώρησης (LIMASSOL MARINA LTD,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), με δύο τρόπους: μέσω της συμμετοχής του στο μετοχικό της
κεφάλαιο και μέσω της συμμετοχής του στα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού (ΧΣΕ) Κατώτερης
Εξασφάλισης (Subordinated Debt) που εκδίδονται από τις εταιρείες παραχώρησης.
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσό (€)
Ποσό (€)
συμμετοχής
συμμετοχής
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016
ΤΥΕ ΜΕΓ.ΜΟΥΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΛΙΞ ΑΤΕ
10,81%
17.318
10,81%
17.318
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
8,808%
505.313
8,808%
740.447
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
5,00%
483.025
5,00%
155.640
LEMESOS MARINA LTD
3,00%
2.968.460
3,00%
2.421.427
LEMESOS MARINA ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
3,00%
1.887.829
3,00%
1.411.985
5.861.944
4.746.817
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
Επωνυμία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση
2016
2015
Επίπεδο 1
0
0
Επίπεδο 2
0
0
Επίπεδο 3
5.861.944
4.746.817
Σύνολο
5.861.944
4.746.817
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €

63
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

Σημείωση
Επίπεδο 1: είναι οι τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργούς αγοράς
Επίπεδο 2: πρόκειται για τα δεδομένα που είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) και
αφορούν τα στοιχεία προς αποτίμηση (στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του
επιπέδου 1)
Επίπεδο 3: είναι δεδομένα τα οποία προκύπτουν από εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης καθώς δεν
υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά
Τα ΧΣΕ ταξινομούνται και λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 39, ως Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Διαθέσιμα προς Πώληση (Καθαρή Επένδυση σε Εταιρείες Παραχώρησης). Τα Χρηματοοικονομικά
Στοιχεία της Επένδυσης αποτιμούνται μαζί με την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών
παραχώρησης στην Εύλογη Αξία (μέθοδος της Παρούσας Αξίας). Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής (Αξία
κτήσης) και Εύλογης Αξίας αναγνωρίζεται κατευθείαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Εταιρείας (δηλ.
Καθαρή Θέση).
Αποθέματα
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των αποθεμάτων του Ομίλου στα τέλη των χρήσεων 2015
και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

ποσά σε €

Αποθέματα

2016
2015
Εμπορεύματα
0
0
Πρώτες Ύλες
897.489
3.122.713
Κτίρια υπό κατασκευή
1.260.548
1.260.548
Αναλώσιμα Υλικά
36.985
42.474
Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας
846
1.096
Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες Κοινοπραξιών
947.747
561.441
Καθαρή λογιστική αξία
3.143.615
4.988.272
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Το σύνολο των αποθεμάτων έχουν αποτιμηθεί κατά το τέλος των χρήσεων 2015 και 2016 στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Σε σχέση
με τις προηγούμενες χρήσεις δεν έχει μεταβληθεί η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων. Το υπόλοιπο
του λογαριασμού των αποθεμάτων του Ομίλου καταγράφει πτωτική πορεία μεταξύ 2015 και 2016
κυρίως λόγω της πώλησης όλων των αποθεμάτων ανταλλακτικών μηχανημάτων τεχνικών έργων και της
μείωσης των αποθεμάτων κατασκευαστικών υλικών του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των περισσοτέρων έργων.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου στα τέλη των
χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
2016
2015
Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός)
21.635.002
43.929.974
Πελάτες- λογαριασμός παρ/νων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
4.675.050
9.039.670
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες & Γραμμάτια
Εισπρακτέα
235.243
270.323
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες & χρεώστες
435.194
435.194
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
(5.924.990)
(14.965.811)
Κοινοπραξίες (Πελάτες - επιταγές -γραμμάτια)
3.802.555
2.667.481
Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες
24.858.054
41.376.831
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €
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Η εξέλιξη του ενοποιημένου λογαριασμού των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου στα τέλη των
χρήσεων 2015 και 2016 αντικατοπτρίζει τη διακοπή της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά το α’ εξάμηνο του 2016.
Οι προβλέψεις απομείωσης για εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

ποσά σε €

Ενηλικίωση απαιτήσεων

2016
2015
Μη Ληξιπρόθεσμα & μη απομειωμένα
24.135.488
27.115.853
Σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα
- Λιγότερο από 90 μέρες
71.448
0
- Μεταξύ 91 και 180 ημερών
47.632
8.967.309
- Μεταξύ 181 και 360 ημερών
70.040
3.841.635
- Μεταξύ 361 και 720 ημερών
413.693
857.083
- Μεγαλύτερο από 720 ημέρες
119.754
594.951
Σύνολο
24.858.054
41.376.831
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι προβλέψεις για τις απαιτήσεις από τους πελάτες αναλύονται ως ακολούθως:

ποσά σε €

Προβλέψεις απαιτήσεων από πελάτες

2016
2015
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
14.965.811
17.025.105
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
250.000
814.179
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
(9.290.821)
(2.873.473)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
5.924.990
14.965.811
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η πρόβλεψη ύψους €250.000 στη χρήση 2016 αφορά σε πρόσθετη απομείωση καθυστερημένων
εμπορικών απαιτήσεων.
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων του Ομίλου στα
τέλη των χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

ποσά σε €

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις

2016
2015
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
374.523
7.358.819
Χρεώστες Διάφοροι
31.035.537
38.905.753
Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων
76.915
242.929
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
123.557
1.058.531
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
(19.914.017)
(12.302.034)
Απαίτηση από Τόκους ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
3.956.463
3.956.463
Κοινοπραξίες - Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
240.164
3.000
Κοινοπραξίες - Χρεώστες & Λογ/μοί διαχείρησης και
3.278.661
2.773.804
προκαταβολών
Κοινοπραξίες - Εξοδα επόμενων χρήσεων
18.203
841.243
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων
19.190.006
42.838.507
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι προβλέψεις για τις ενοποιημένες λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως
ακολούθως:
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Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων
2016
2015
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
12.302.034
11.439.926
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
7.611.983
2.400.000
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
0
(1.537.892)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
19.914.017
12.302.034
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου στην υπό εξέταση περίοδο 2015-2016 παρουσιάζουν
πτωτική πορεία, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των προκαταβολών για αγορά αποθεμάτων μετά
την διακοπή των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στα Η.Α.Ε., αλλά και τη διενέργεια
σημαντικών προβλέψεων απομείωσης για τους Χρεώστες.
Χρηματικά Διαθέσιμα
Το υπόλοιπο του ενοποιημένου λογαριασμού των χρηματικών διαθεσίμων του Ομίλου στα τέλη των
χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

ποσά σε €

Χρηματικά Διαθέσιμα

2016
2015
Διαθέσιμα στο ταμείο
15.907
50.804
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
5.438.398
11.422.558
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κοινοπραξιών
3.218.113
6.223.785
Σύνολο
8.672.419
17.697.146
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία για το κλείσιμο της χρήσης
την διετία 2015 – 2016 παρουσιάζουν μείωση, κυρίως σε ότι αφορά στις ενοποιημένες τραπεζικές
καταθέσεις μετά την διακοπή της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στα Η.Α.Ε. Τα ταμειακά
διαθέσιμα των κοινοπραξιών περιορίζονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τα οποία επαρκούν για την
εκτέλεση των αναληφθέντων έργων και μόνο.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου των εταιρειών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ παρουσιάζουν αύξηση κατά την υπό
εξέταση περίοδο 2015-2016, από €25.756.237 στο τέλος του 2015 σε €38.606.820 στο τέλος του 2016.
Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου
ύψους €35 εκατομμυρίων το 2015 και της εν θέματι αύξησης €30,0 εκατομμυρίων το 2016, οι οποίες
υπερέβησαν τις ζημίες στα αποτελέσματα των χρήσεων της υπό εξέταση περιόδου.
Στην έναρξη της χρήσης 2015, το εκδοθέν, εγκεκριμένο και καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €72.722.323,20 διαιρούμενο σε ενενήντα εκατομμύρια,
εννιακόσιες δύο χιλιάδες και εννιακόσιες τέσσερεις (90.902.904) κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,80 η κάθε μία. Το ονομαστικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 2015 με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους €35,0 εκατομμυρίων, φτάνοντας τα €107.722.323,20 και
διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσιες
τέσσερεις (134.652.904) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,80 η κάθε μία.
Στη διάρκεια του 2016, η Εταιρεία προχώρησε στην ακόλουθη σειρά κινήσεων ως προς το κεφάλαιό
της, λαμβάνοντας έγκριση από τους μετόχους της στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2016:
1. σύμπτυξη μετοχών (reverse split) με την έκδοση μίας νέας μετοχής για κάθε 10 παλαιές με
ταυτόχρονο δεκαπλασιασμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,80 σε €8,00, οπότε το
κεφάλαιο πλέον διαιρείτο σε 13.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές,
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2. διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων ύψους €103.682.736 μέσω της μείωσης
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €8,00 σε €0,30, με το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται
στα €4.039.587 και να διαιρείται σε 13.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές
3. κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους €30 εκατομμυρίων μέσω της έκδοσης 100.000.000 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, με το ονομαστικό κεφάλαιο να αυξάνεται σε €34.039.587 και να
διαιρείται σε 113.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές
Σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, δηλαδή από την έναρξη του 2015 έως το τέλος του
2016, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας περιλαμβάνουν και πλήρως καταβληθέν κεφαλαιακό αποθεματικό
από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ύψους €29.287.511,99.
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
& Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις από μακροπρόθεσμες συμβάσεις leasing
του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση κατά τις ημερομηνίες αναφοράς για τις χρήσεις 2015-2016 αναλύονται
ως ακολούθως:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙAΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2016
2015
Ομολογιακά Δάνεια (με Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις)
0
0
Τραπεζικά Δάνεια (χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις)
85.714
128.571
Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις
0
0
Σύνολο
85.714
128.571
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση είναι οι
εξής:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙAΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ποσά σε €
2016
2015
1 έτος έως και 2 έτη
85.714
128.571
Μεταξύ 2 και 5 ετών
0
0
Πάνω από 5 έτη
0
0
Σύνολο
85.714
128.571
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη και
μετατροπή των δανείων του εσωτερικού από τη μητρική J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σε ομολογιακό δάνειο στο όνομά
της, με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία.
Οι παρούσες αξίες του Ομίλου που αφορούν μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται ως εξής:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING
2016
2015
Έως 1 έτος
0
364.656
Μεταξύ 1 και 5 ετών
0
0
Ανω των 5 ετών
0
0
Σύνολο
0
364.656
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €
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Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση κατά τις ημερομηνίες
αναφοράς για τις χρήσεις 2015-2016 αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2016
2015
Τραπεζικός δανεισμός
561.087
26.276.933
Τραπεζικός δανεισμός Κοινοπραξιών
490.000
2.380.000
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
0
364.656
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη
21.429
22.430
χρήση
Σύνολο
1.072.516
29.044.019
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε €

Η κατακόρυφη μείωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων το 2016 σχετίζεται με τη
διακοπή της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Επισημαίνεται ότι για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου έχει εγγυηθεί η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ως
μητρική εταιρεία.
3.7.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
χρήσεων 2015 - 2016
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για τις
χρήσεις 2015 - 2016:

ποσά σε €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
2016

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου)
Προσαρμογές σε Κέρδη / (Ζημιές)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/ (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Συναλ/μές διαφορές υποκ/των εξωτερικού
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές
δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές
δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα

2015

(28.892.923)
9.662.254
(19.230.669)

(3.269.168)
(1.149.290)
(4.418.457)

1.844.657
17.244.620
(4.331.447)

1.816.445
6.356.845
(21.034.589)

(83.339)

(102.548)

14.674.490 (12.963.847)
(4.556.179) (17.382.305)
(354.051)
(227.245)
152.583
8.498
(1.271.179)
(839.099)
(6.028.826) (18.440.150)
(17.253.092) (13.967.125)
(23.281.918) (32.407.275)

(112.639)
(7.839)
601.074
47.564

(92.340)
(1.163)
603.072
222.192
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Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αγορά χρημ/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Πώληση χρημ/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εκδοση Κοινών Μετοχών
Μερίσματα Πληρωθέντα
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

97.200
(327.385)
0
162.242

0
(692.010)
19.503.521
150.291

460.216

19.693.474

390.487

7.212.703

850.703

26.906.177

(330.000)
0
17.566
(2.391.040)
(364.656)

(393.192)
0
237.807
(866.621)
(294.819)

(3.068.130)

(1.316.824)

16.474.617

9.912.036

13.406.487

8.895.211

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
(9.024.728)
3.094.114
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
17.697.146
14.603.032
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης
8.672.419
17.697.146
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2015-2016 είναι αρνητικές,
κυρίως λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος του Ομίλου και παρά τη θετική επίδραση στα κονδύλια
που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης του 2016 από τη διακοπή της δραστηριότητας στο υποκατάστημα
των Η.Α.Ε. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κινούνται σε χαμηλά επίπεδα το 2016 λόγω της
ακολουθούμενης πολιτικής για περιορισμό των επενδυτικών κινήσεων, ενώ το 2015 υπήρχε σημαντική
εισροή από την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση στο μητρικό όμιλο
J&P-ΑΒΑΞ. Τόσο στο 2015 όσο και στο 2016 καταγράφεται εκροή στις ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες λόγω της αποπληρωμής τραπεζικού δανεισμού χωρίς την ανάληψη νέου δανεισμού.
3.7.4 Ανάλυση των κερδών πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2008 της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ως τα καθαρά
κέρδη χρήσης πλέον αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων, χρηματοοικονομικά έξοδα και λοιπά
έξοδα, μείον λοιπά έσοδα, έσοδα από τόκους και πιστωτικούς φόρους εισοδήματος.

Συμφωνία των ενοποιημένων καθαρών κερδών (ζημιών) χρήσης με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA):
ποσά σε € ‘000
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προσαρμογές σε Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα
Μείον: Έσοδα από τόκους
Επενδυτικά & Λοιπά αποτελέσματα
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

2016
(28.893)
1.207
8.455
354
(162)
7.739
(26.778)

2015
(3.269)
1.556
407
227
(150)
5.861
(7.090)

69
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
Διευκρινίζεται ότι το κονδύλι «κέρδη/ζημίες προ φόρων» που χρησιμοποιείται στον ανωτέρω
υπολογισμό, λαμβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων των οικονομικών
καταστάσεων.
3.7.5 Επενδύσεις Χρήσεων 2015-2016
Οι επενδύσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2015 – 2016 σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε
συμμετοχές, αναλύονται ακολούθως:

ποσά σε € ‘000

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2016
2015
Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα, Οικόπεδα, Κτίρια, Εγκαταστάσεις
2
5
Μεταφορικά μέσα & Μηχανήματα
74
78
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
24
70
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
13
17
ΣΥΝΟΛΟ
113
170
Β. Ασώματες ακινητοποιήσεις
8
1
Γ. Επενδύσεις σε συμμετοχές (μητρικής)
327
692
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
Οι σημαντικότερες επενδύσεις για τις εξεταζόμενες περιόδους, ανά κατηγορία επενδύσεων, έχουν ως
εξής:
Εγκαταστάσεις Οικοπέδων-Κτιρίων: Οι προσθήκες αφορούν κυρίως χώρους γραφείων.
Μεταφορικά μέσα & Μηχανήματα: Αφορούν κυρίως προσθήκες μηχανημάτων και μεταφορικών
μέσων του υποκαταστήματος στο ABU DHABI για την εκτέλεση τεχνικών έργων.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: Οι κυριότερες επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό αφορούν σε
επενδύσεις του υποκαταστήματος στα Εμιράτα και αφορούν ανανέωση-βελτίωση υπολογιστικών
συστημάτων (hardware).
Ασώματες ακινητοποιήσεις: Οι σημαντικότερες επενδύσεις στην εν λόγω κατηγορία αφορούν
software.
Επενδύσεις σε συμμετοχές: Τα σχετικά κονδύλια αφορούν καταβολές ποσών για την συμμετοχή της
μητρικής «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» στις αυξήσεις κεφαλαίων εταιρειών παραχώρησης στην Ελλάδα και την Κύπρο
στις οποίες συμμετείχε ή συμμετέχει ακόμη.
3.7.6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων 2015-2016
Οι μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο για τις χρήσεις 2015-2016
έχουν ως εξής:

ποσά σε € ‘000

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
2016

Ίδια Κεφάλαια, αρχή χρήσης
Προσαρμογές, σύμφωνα με ΔΛΠ 19
Μεταβολή σε Μετοχικό Κεφάλαιο αξίας

25.756
0
30.040

2015
31.060
0
35.000

70
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

Εξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Αναπροσαρμογή σε αποθεματικά εύλογης αξίας
Αποτελέσματα εις νέον
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία στοιχείων αναγνωρισμένη απ’ ευθείας στα Ίδια
κεφάλαια
Αποτίμηση Ακινήτων σε Εύλογη Αξία
Επίδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή

(330)
788
(17.559)
154
0

(393)
(456)
(37.674)
2.188
114

(260)

3.092

0
0

(615)
(105)

18
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0

(6.523)

Αναλογιστική επανεκτίμηση υποχρεώσεων για αποζημίωση προσωπικού
Αποτέλεσμα πώλησης χρημ/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Ίδια Κεφάλαια, τέλος χρήσης
38.607
25.756
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου των εταιρειών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ παρουσιάζουν διακύμανση κατά την υπό
εξέταση περίοδο 2015-2016, έχοντας μειωθεί από €31,1 εκατομμύρια στην αρχή του 2015 σε €25,8
εκατομμύρια στο τέλος του ίδιου έτους, για να αυξηθούν και πάλι σε €38,6 εκατομμύρια στο τέλος του
2016. Σημαντικό ρόλο στη μεταβολή αυτή έχουν διαδραματίσει τα αρνητικά αποτελέσματα συνολικού
ύψους €55,2 εκατομμυρίων, η ζημία ύψους €6,5 εκατομμυρίων από την μεταβίβαση
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, αλλά και οι αυξήσεις κεφαλαίου ύψους €35
εκατομμυρίων το 2015 και €30 εκατομμυρίων το 2016 δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσων
υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τη μητρική J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του
2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά €103,6 εκατομμύρια περίπου με την κεφαλαιοποίηση
(απόσβεση) συσσωρευμένων ζημιών.
3.8 Πληροφορίες για τα κεφάλαια της Εταιρείας
3.8.1 Δανειακή και Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Πέραν της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων ύψους €35,0 εκατομμυρίων το 2015, η Εταιρεία δεν έχει
προβεί σε άλλη αύξηση κεφαλαίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016, και η χρηματοδότηση της
λειτουργίας και του επενδυτικού της προγράμματος βασίζεται στην άντληση βραχυπρόθεσμου
δανεισμού και την έκδοση μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου.
Η εν θέματι αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους €30,0 εκατομμυρίων
μετατόπισε σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας υπέρ των ιδίων κεφαλαίων κατά τη
διάρκεια του 2016 σε σχέση με το τέλος του 2015. Τα δανειακά κεφάλαια κυμαίνονται πλέον σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τα €1,2 εκατομμύρια στις 31.12.2016, έναντι €29,2 εκατομμυρίων
στο τέλος του 2015.
Ενδεικτικά, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, δηλαδή η σχέση μεταξύ δανειακών και ιδίων κεφαλαίων,
περιορίστηκε από 113,3% στα τέλη του 2015 σε 3,0% στο τέλος του 2016. Αντίστοιχα, η συνολική
συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο του ισολογισμού μειώθηκε σε 1,1% στις 31.12.2016
έναντι 13,9% στο τέλος του 2015.
Η σχέση δανείων προς ίδια κεφάλαια και το συνολικό ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε
ως ακολούθως:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ποσά σε € ‘000
2016
Σύνολο Ενεργητικού
105.573
Ίδια Κεφάλαια
38.607
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.072

2015
209.449
25.756
29.044
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Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Σύνολο Δανεισμού

86
1.158

129
29.173

Σύνολο Δανεισμού / Ίδια Κεφάλαια
3,0%
113,3%
Σύνολο Δανεισμού / Σύνολο Ενεργητικού
1,1%
13,9%
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων πραγματοποιείται για την
εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την ελέγχουσα J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Η Ελέγχουσα εταιρεία ως
εγγυήτρια ανέλαβε τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους €16 εκ και λοιπές υποχρεώσεις €17 εκ της ΑΘΗΝΑ
κατά τη διάρκεια του 2015 και του πρώτου τριμήνου του 2016. Από την οφειλή ύψους €33 εκ, με την
εν θέματι ΑΜΚ έγινε κεφαλαιοποίηση ποσού €30 εκ και με ημερομηνία ισολογισμού 31.12.2016
παραμένει οφειλή ύψους €1,5 εκ.
Το τίμημα των €30.000.000 καταβλήθηκε αντί μετρητών (που θα προέρχονταν είτε από ίδια είτε από
ξένα κεφάλαια) σε μετοχές της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οι οποίες εκδόθηκαν από την εν θέματι αύξηση και
δόθηκαν στον Πιστωτή και Κύριο Μέτοχο.
3.8.2 Πληροφορίες για τις Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και η
συνακόλουθη μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα, σε ενοποιημένο επίπεδο για τις χρήσεις 2015-2016
έχουν ως εξής:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2016
2015
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες & διακοπείσες Λειτουργικές
(23.282)
(32.407)
Δραστηριότητες (α)
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες & διακοπείσες Επενδυτικές
851
26.906
Δραστηριότητες (β)
Εισροές / (Εκροές) από συνεχιζόμενες & διακοπείσες Χρηματοδοτικές
13.406
8.595
Δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα της περιόδου (α+β+γ)
(9.025)
3.094
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης χρήσης
17.697
14.603
Ταμειακά διαθέσιμα λήξης χρήσης
8.672
17.697
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε € ‘000

Κατά την περίοδο 2015-2016, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου σε
ενοποιημένη βάση παραμένουν αρνητικές. Όμως η διακοπή της ενοποίησης του υποκαταστήματος στα
Η.Α.Ε. επιδρά ευνοϊκά στο κεφάλαιο κίνησης με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι λειτουργικές ταμειακές
εκροές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, από €18,4 εκατομμύρια το 2015 σε €6,0 εκατομμύρια το
2016.
Η πώληση διαθεσίμων χρηματοοικονομικών στοιχείων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου
το 2015 ενίσχυσε τις επενδυτικές ταμειακές ροές, επιτρέποντας την περαιτέρω αποπληρωμή του
τραπεζικού δανεισμού, χωρίς μάλιστα να υπάρχει επίδραση στα συνολικά ενοποιημένα ταμειακά
διαθέσιμα του ίδιους έτους. Οι επενδυτικές ταμειακές ροές το 2016 ήταν περιορισμένες λόγω της
διακοπής της δραστηριότητας στα Η.Α.Ε.
Οι χρηματοδοτικές ταμειακές ροές του Ομίλου είναι χαμηλές καθώς ο συνολικός δανεισμός έχει κατέλθει
τα τελευταία χρόνια σε αμελητέα επίπεδα και η διακοπή της δραστηριότητας στα Η.Α.Ε. περιόρισε το
χρηματοδοτικό σκέλος των ταμειακών ροών.

72
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

3.8.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα του Ομίλου και των θυγατρικών του προέρχονται από τις λειτουργικές τους
δραστηριότητες και τηρούνται σε μετρητά στο ταμείο, σε τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη
ζήτηση και σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα ενοποιημένα στοιχεία των ταμειακών διαθεσίμων περιλαμβάνουν επίσης την αναλογία του Ομίλου
στα αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα των κοινοπραξιών εκτέλεσης έργων στις οποίες συμμετέχει, τα οποία
πάντως διατηρούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
2016
2015
Διαθέσιμα στο Ταμείο
16
51
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
5.438
11.423
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κοινοπραξιών
3.218
6.224
Σύνολο
8.672
17.697
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ποσά σε € ‘000

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά το 2016 λόγω της πώλησης
του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε
γενικότερη μείωση των μεγεθών του ισολογισμού αλλά και των αναγκών για διατήρηση ταμειακών
διαθεσίμων.
3.8.4 Συνολικά Επενδεδυμένα Κεφάλαια
Τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση κατά την εξεταζόμενη διετή
περίοδο 2015-2016, κυρίως λόγω της πτώσης του δανεισμού και της συρρίκνωσης των ιδίων κεφαλαίων
ως συνέπεια του ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου.
Έτσι, τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια έχουν περιοριστεί από €54,9 εκατομμύρια στο τέλος του
2015 σε €39,8 εκατομμύρια στο τέλος του 2016, παρά την συντελεσθείσα αύξηση κεφαλαίου ύψους
€30,0 εκατομμυρίων μέσω της εν θέματι αύξησης κεφαλαίου.

ποσά σε € ‘000

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2016
2015
Ίδια Κεφάλαια
38.607
25.756
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
1.051
29.022
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
21
22
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
86
129
Σύνολο
39.765
54.929
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
3.8.5 Περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων οι
οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις
δραστηριότητες του Ομίλου.
3.8.6 Απαιτήσεις Κεφαλαίων για επενδύσεις
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης, ο Όμιλος δεν βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης σημαντικών
επενδύσεων και δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.
Οι σημαντικότερες επενδύσεις του Ομίλου κατά την διετία 2015 – 2016 είναι οι εξής:

ποσά σε €

Ενοποιημένες Επενδύσεις
2016

2015

Προσθήκες σε Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση
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- Συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο
- Συμμετοχή σε ΧΣΕ
Προσθήκες σε Ενσώματα Πάγια
Προσθήκες σε Συγγενείς Εταιρείες
Προσθήκες σε Άϋλα Πάγια

0
327.385

84.000
608.010

112.639

170.460

0

0

7.839

2.289

Σύνολο
447.863
864.759
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
Οι προσθήκες ενσώματων παγίων στη χρήση 2015 αφορούν κυρίως σε αγορές μηχανημάτων τεχνικών
έργων του υποκαταστήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο πωλήθηκε εντός του α’
εξαμήνου του 2016. Οι προσθήκες άϋλων παγίων κατά την ίδια περίοδο αφορούν σε αγορά
δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού υπολογιστών (software). Οι προσθήκες χρηματοοικονομικών στοιχείων
αφορούν στη συμμετοχή της Εταιρείας σε αυξήσεις κεφαλαίου εταιρειών παραχώρησης.
Ενοποιημένες Επενδύσεις – Γεωγραφική Κατανομή
2016
Προσθήκες σε Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση
-Ελλάδα
327.385
-Εξωτερικό
0
Σύνολο
327.385

692.010
0
692.010

Προσθήκες σε Ενσώματα Πάγια
-Ελλάδα
-Εξωτερικό
Σύνολο

95.690
16.949
112.639

71.685
98.776
170.460

0
0
0

0
0
0

7.839
0
7.839

2.289
0
2.289

430.914
16.949
447.863

765.984
98.776
864.759

ποσά σε €

Προσθήκες σε Συγγενείς Εταιρείες
-Ελλάδα
-Εξωτερικό
Σύνολο
Προσθήκες σε Άυλα Πάγια
-Ελλάδα
-Εξωτερικό
Σύνολο
Γενικό Σύνολο
-Ελλάδα
-Εξωτερικό
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία

2015

3.9 Πληροφορίες για τις Τάσεις
Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο από τη λήξη της περιόδου 31.12.2016 έως και την
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έχουν ως εξής:
Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει δέσμιο της αυξημένης πιστωτικής και
δημοσιονομικής ασφυξίας που προέκυψε το 2015 με την επιβολή capital controls, την αναστολή
λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων ως απόρροια του
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3ου Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφη με τους διεθνείς δανειστές της. Το 2016 διαφάνηκαν
ορισμένες ενδείξεις αισιοδοξίας για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών από την προώθηση
ιδιωτικοποιήσεων και άλλων διαρθρωτικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, που
εντάσονται στις προαπαιτούμενες ενέργειες του 3ου Μνημονίου.
Όμως από τα τέλη του 2016, και κυρίως από τις αρχές του 2017, έχει επανακάμψει προβληματισμός για
τη δυνατότητα επίτευξης ουσιαστικής και διατηρήσιμης ανάκαμψης του οικονομικού και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος εντός του 2017, καθώς καταγράφεται σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της β’
αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας από τους διεθνείς δανειστές της. Παράλληλα, η εξέλιξη των
μακροοικονομικών δεικτών είναι χειρότερη της αναμενόμενης ενώ έχουν προαναγγελθεί νέα φορολογικά
μέτρων για τα επόμενα έτη.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο αν δεν στηριχθεί ο κατασκευαστικός κλάδος, και εφόσον συνεχιστεί η
μείωση των συνολικών πιστώσεων για δημιουργία νέων υποδομών, η συρρίκνωση των δαπανών για τα
έργα και η καθυστέρηση στις πληρωμές πιστοποιήσεων, τότε ενδέχεται ο Όμιλος να οδηγηθεί σε
περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών, και από τα μέσα περίπου του 2018 και έπειτα να αντιμετωπίσει
περισσότερα προβλήματα ρευστότητας.
Η έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, η αύξηση του κόστους δανεισμού και των προμηθειών
εγγυητικών επιστολών, η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ανατροφοδοτήσει τις
ανάγκες σε απαιτούμενα κεφάλαια και εγγυητικές επιστολές έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των
οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, την δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του και τη
μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.
Για το 2017 αναμένεται συρρίκνωση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθώς δεν υπάρχουν σημάδια
βελτίωσης στην οικονομία και δεν προχωρούν οι δημοπρατήσεις νέων έργων του μεγέθους και της
εξειδίκευσης που μπορεί να διεκδικήσει ο Όμιλος προκειμένου να ενισχύσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
των έργων του. Μετά και την αποχώρηση από την περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων λόγω
οικονομικών προβλημάτων (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα 3.7), η εκ νέου
γεωγραφική επέκταση και διερεύνηση νέων διεθνών αγορών για τη διεκδίκηση έργων σε αυτές είναι
εκτός των σχεδίων της Διοίκησης μέχρι το τέλος της χρήσης 2017. Επισημαίνεται πάντως ότι οι εξελίξεις
είναι αδύνατον να προβλεφθούν και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς
την πορεία της αγοράς.
Η σημαντική επίδικη υπόθεση της Εταιρείας έναντι των μετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (οικογένεια Πρωτοπαπά) λόγω έλλειψης καθαρής θέσης, βαίνει προς το τέλος της
καθώς έχει διαταχθεί η ολοκλήρωση της εκποίησης και των μετοχών της οικογένειας Πρωτοπαπά στην
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.
Η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εξυγίανσης και πράττει ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να
εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της, να βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της και να
ενισχύσει τη θέση της στον κατασκευαστικό κλάδο, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει επιδοθεί τον Μάϊο 2016 στην Εταιρεία Εισήγηση για
αναφερόμενη σύμπραξη στην αγορά δημοσίων έργων και ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1
Ν.3959/2011 περί «προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», η οποία αφορά στην Εταιρεία και άλλες
εταιρίες του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Με βάση τη γνωμάτευση ανεξάρτητων νομικών συμβούλων και την
εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
πιθανολογείται ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις στην Εταιρεία στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ έχει γνωστοποιήσει ότι εισήλθε σε διαδικασία
διευθέτησης της διαφοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένει τις τελικές αποφάσεις της
Επιτροπής. Κατά την 28.04.2017, ημερομηνία έγκρισης από τη Διοίκηση της Εταιρείας των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01-31.12.2016, έως και την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίσταται οποιαδήποτε σχετική απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση ούτε μπορεί να πιθανολογηθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας η
τελική έκβασή της.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας δεν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη γνωστή τάση, αβεβαιότητα,
αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της
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Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της
Εταιρείας αρνητικά, αναλύονται στο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνου».
3.10 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
3.10.1 Διοικητικό Συμβούλιο, ανώτερα Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα της Εταιρείας
είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της την 22.06.2016, και έχει συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:
Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος
3. Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος
4. Αναστάσιος Τσακανίκας
Σύμβουλος
5. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Σύμβουλος
6. Γεώργιος Απέγητος
Σύμβουλος
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
1.
2.

Ονοματεπώνυμο
Χρήστος Ιωάννου
Κωνσταντίνος Μιτζάλης

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 2ετής, ήτοι μέχρι την 30.06.2018, με
δυνατότητα αυτόματης παράτασής της μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν
προηγούμενη αυτής Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της Εταιρείας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) έως εννέα (9) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από
την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα
μέχρι την πρώτη Τακτική Γενικής Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από
Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη.
Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας,
ενώ μη Εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την εν γένει προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο
αριθμός των μη Εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του
συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
Μεταξύ των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον
Ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002). Η ιδιότητα
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών ή μη Εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου Ανεξάρτητου
που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να
είναι και αυτό Ανεξάρτητο. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
Εφόσον μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου,
παραιτήσεως ή έκπτωσης από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του
Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), είτε προχωρούν σε εκλογή αντικαταστάτη, ώστε
να συμπληρωθεί η κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε είτε δεν
προβαίνουν στην αντικατάσταση και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως με τα
εναπομείναντα μέλη. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και
τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούν τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα μέλη της προαναφερόμενης επιτροπής είναι και
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
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Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των εταιρικών
δραστηριοτήτων. Επιλέγονται μεταξύ επαγγελματικώς καταξιωμένων ατόμων στον επιχειρηματικό και
στον ακαδημαϊκό χώρο, τα οποία διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εμπειρία, με κριτήρια το μορφωτικό
τους επίπεδο και το κοινωνικό τους κύρος. Συνεπώς, τα μέλη αυτά, κατά τεκμήριο, είναι σε θέση να
έχουν μια αμερόληπτη σφαιρική θεώρηση και να είναι εκφραστές αντικειμενικών απόψεων για τα
εταιρικά πράγματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός
από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση
των μετόχων. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται στο πρακτικό συγκρότησης
σε σώμα της 22.06.2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές
της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η
έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές
αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του,
που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο ως και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή
τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ’ ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα της έκταση των εξουσιών
τους.
Όλες οι πρακτικές που διέπουν το ρόλο και της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβάνονται στην Εταιρική Διακυβέρνηση της Εταιρείας.
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρήστος Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1972 στη Λευκωσία. Κατέχει πτυχία ΒΑ και ΜΒΑ από πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός
Μηχανικός). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Υπήρξε ο
κυριότερος μέτοχος της εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ και μετά την απορρόφησή της από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είναι
από τους κυριότερους μετόχους της εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στα
διοικητικά συμβούλια εταιρειών που έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκμετάλλευση διαφόρων
αυτοχρηματοδοτούμενων έργων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ κ.λ.π.). Επίσης
είναι εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
Απόστολος Μύτιλης
Γεννήθηκε το 1951 στη Λάρισα και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός
Μηχανικός). Κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και
εκμετάλλευση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων (ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ,
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ κ.λ.π.). Επίσης έχει διατελέσει διευθυντής σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Αναστάσιος Τσακανίκας
Γεννήθηκε το 1960 στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν θέματα
φορολογικά, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διεύθυνσης τεχνικών έργων. Έχει διατελέσει
Οικονομικός Διευθυντής στην κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα και σε Αραβικές
χώρες. Συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων εταιρειών και είναι ελεγκτής σε διάφορες
εταιρείες.
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1977, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Εταιρικό Δίκαιο. Έχει
διατελέσει και συνεχίζει να διατελεί Νομικός Σύμβουλος σε Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σε Εταιρείες
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και σε λοιπές Εταιρείες Εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και μη.
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Γεώργιος Απέγητος
Γεννήθηκε το 1972 στην Κύπρο, αποφοίτησε από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και πήρε πτυχίο με
αντικείμενο Οικονομικά, Διεθνείς Σχέσεις και Εμπόριο. Είναι κύριος μέτοχος σε διάφορες εμπορικές
επιχειρήσεις, με αντικείμενο την αντιπροσώπευση προϊόντων, σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης συμμετέχει σε εταιρείες με αντικείμενο την κατασκευή
τεχνικών έργων.
3.10.2 Εκπροσώπηση
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη διοίκηση
(διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα
τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπερ τρίων, για την επίτευξη του σκοπού της
Εταιρεία και την ανάθεση της διαχείρηση της Εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με
το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και
εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω
την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.06.2016, την
Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι παρακάτω:
Διοικητικό Μέλος
Θέση στο Δ.Σ.
1. Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος της Εταιρείας
2. Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
3. Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας
4. Αναστάσιος Τσακανίκας
Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας
5. Αθηνά Ηλιάδη
Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
6. Ιωάννης Ροΐδης
Διευθυντής Λογιστηρίου Εταιρείας
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
Με το ως άνω πρακτικό εξειδικεύονται επιμέρους πράξεις για τις οποίες αναλόγως της αξίας των
συναλλαγών απαιτείται τουλάχιστον η μια υπογραφή να είναι συγκεκριμένων προσώπων εκ των
ανωτέρω.
3.10.3 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσαν τα εξής:
Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία
δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες σημαντικές για την Εταιρεία
o Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρείας και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
o Δεν συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη Εταιρεία
ή νομικό πρόσωπο – εκτός των εταιριών του Ομίλου - σήμερα ή σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε
τελευταίων ετών με τις εξής εξαιρέσεις:
Εταιρεία
Ιδιότητα
Μετοχική
Συμμετοχή
Ιωάννου Χρήστος
1 YES ΑΕ
Πρόεδρος
3,76%
2 CDSJ Holdings ltd
Director
1%
3 CDSJ Properties
Διευθυντής
o
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CESA Properties Ltd
CJ Consultancy Ltd
D&S Joannou (Investments) limited
Dakis Joannou (Holdings) Ltd
Dakis Joannou Properties Ltd
DJ investments ltd
DSI Overseas Holdings Ltd
Joannou & Paraskevaides Ltd
J&P (Transport) Ltd
J&P Insurance Agency Ltd
Leonidas St. Ioannou (Investments) Ltd
Lumocity Ltd
Mahania Estate Limited
Nea Salamis Estates Ltd
Nice Day Developments Ltd
Nice Day Properties Ltd
S.D.Farms Limited
Sea Shore Development Co. Limited
Ten Group Services Ltd
Three H Holdings Ltd
White Sands Estates Limited
Yisco developments ltd
Zarco Developments Ltd (προς εκκαθάριση)
Ακίνητα Σιαντεκλαιρ Λιμιτεδ
J&P ΕΝΕΡΓΕΙΑΚA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΕΡΓΑ ΑΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ CLUB ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ
3X A.E.

31 TAMIΡO ΑΚΤΞΕ
32
33
34
35
36
37
38

GALLERIA AE
ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΕ
A&P Paraskevaides (Overseas)Limited
Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited
Jopaco Holdings SA
Ter – Ellen

39 J&P (Overseas) Ltd
40
41
42
43
44
45

J&P ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Κτηματική Τεχνική AE
J&P DEVELOPMENT ROMANIA
5Ν ΑΕ
ISTRIA DEVELOPMENT
FAETHON DEVELOPMENT S.R.L.
QUIDA INVESTMENTS Sp.z.o.o.

46 3G A.E.
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Food Plus AEBE
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ
ΠΡΟΕΤ ΑΕ
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
J&P ABAΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ
E-CONSTRUCTION ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.
J&P-ABAΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

56 BRANCH ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μέλος
Διευθυντής
Director
Μέλος
Σύμβουλος
Director
Διευθυντής
Διευθυντής
Μέλος
Μέλος
Διευθυντής
Διευθυντής
Μέλος
Μέλος
Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διευθυντής
Μέλος
Μέλος
Διευθυντής
Μέλος
Director
Μέλος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος & Διευθ.
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Director
Director
Director
Μέλος
Αναπληρωτής Μέλος
Δ.Σ.
Πρόεδρος
Εκπρόσωπος
Πρόεδρος
Administrator
Administrator
Chairman
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Α' Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος
Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδρος
Μέλος του
Management Board

100%
0,04%
0,8%
25%
25%
100%
25%
2%
<1%
-
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57 BRANCH ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
58 BRANCH ΑΛΒΑΝΙΑΣ
59 BRANCH ΠΟΛΩΝΙΑΣ
60
61
62
63
64
65

J&P POLSKA sp. z.o.o. (100% Θυγατρική εταιρεία της
J&P-ABAΞ Α.Ε. στην Πολωνία)
VOLTERRA ΑΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ
JPA ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Smile Sarl, SPF
Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ

Μέλος του
Management Board
Μέλος του Management
Board
Μέλος του
Management Board

-

Μέλος του Δ.Σ.

-

Σύμβουλος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Μέλος
Μη εκτελεστικό Μέλος

100%
<1%

-

-

Κωνσταντίνος Μιτζάλης
1

Ελληνικές Κατασκευές Novatec AE

2

ΕΤΕΘ ΑΕ

3
4
5

Task J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
ΠΡΟΕΤ ΑΕ
J&P – AΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

6

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

7
8
9
10
11
12
13

J&P ABAΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ
MONDO TRAVEL AE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ
J&P ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ AE

14 J&P ΑΒΑΞ AE
15 ΒΟΝΑΤΤΙ J&P AVAX Srl
16 JPA Α.Ε.Ε.Σ.

1
2
3
4
5
6

Μύτιλης Απόστολος
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Μαλλιακός - Κλειδί)
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

1
2
3
4

Τσακανίκας Αναστάσιος
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

1
2

Σωτηρακόπουλος Αλέξιος
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ
J&P ΑΒΑΞ AE

1
2

Απέγητος Γεώργιος
GPA TRADING LTD
ACM Christofides

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος

<1%
14,8%
-

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

-

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

2%
-

Αντιπρόεδρος
Μέλος

-

Μέλος
Μέλος

100%
-
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Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κκ Ιωάννου Χρήστος, Μιτζάλης Κωνσταντίνος,
Μύτιλης Απόστολος, Τσακανίκας Αναστάσιος, Σωτηρακόπουλος Αλέξιος και Απέγητος Γεώργιος,
δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών:
o δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης Εταιρείας,
o δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης,
o δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών
οργανώσεων στις οποίες μετέχουν)
o δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους της
Διοίκησης της Εταιρείας ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της
Εταιρείας.
Επίσης, τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βεβαιώνουν ότι:
o οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους,
o η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας
μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της
ή άλλων προσώπων
o δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν
o δεν κατέχουν μετοχές της ως φυσικά πρόσωπα.
3.10.4 Σύγκρουση Συμφερόντων
Η Εταιρεία δηλώνει οτι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του Ομίλου και των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων του, τόσο στην ευρύτερη λειτουργία του όσο και
ειδικότερα για την εν θέματι εταιρική πράξη, ήτοι την πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας για την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της ύψους €30.000.000.
3.10.5 Αμοιβές και Οφέλη
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μεταξύ του Ομίλου και των μελών του Διοικητικού
του Συμβουλίου ή των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, από την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και από τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου
κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή
ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς και οφέλη στα υφιστάμενα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων, οι οποίες αφορούν αμοιβές και παροχές προς τα φυσικά πρόσωπα αυτά είτε λόγω
της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δυνάμει ειδικής συμβάσεως (εργασίας,
έργου ή παροχής υπηρεσιών) της Εταιρείας με αυτά:
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016
(ποσά σε €)
Συνολικές
Αμοιβές Πρόβλεψη
Κινητό
Όχημα
Όνομα
Ιδιότητα
Μικτές
Τηλέφωνο
Δ.Σ
Αποζημίωσης
Αποδοχές
Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος
30.000
63
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
& Διευθύνων
120.000
Σύμβουλος
Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος
105.000
Αναστάσιος Τσακανίκας
Σύμβουλος
116.777
2.480
8.625
7
Αλέξιος
Σύμβουλος
Σωτηρακόπουλος
Γεώργιος Απέγητος
Σύμβουλος
371.777
0
2.480 8.625
70
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Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία
Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται συσσωρευμένο κόστος αποζημίωσης απόλυσης ποσού
€65.626 την 31.12.2016, το οποίο αφορά σε ένα μέλος του ΔΣ.
Σύμφωνα με τη δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των
μελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Εταιρείας, τόσο από την Εταιρεία
όσο και από τις ενοποιούμενες της εταιρίες για τη χρήση 2016 πέραν αυτών που παρατίθενται στον
παραπάνω πίνακα.
Οι συνολικές μεικτές αποδοχές οι οποίες αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα συμπεριλαμβάνουν τις
εργοδοτικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ. Οι αποδοχές των αμοιβόμενων με δελτίο
παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών
κατά τη λήξη τους.
3.10.6 Οφέλη που λαμβάνονται από τρίτα μέρη για παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία
Η Εταιρεία δεν λαμβάνει υπηρεσίες άνευ χρηματικής αμοιβής από τρίτα μέρη που είναι νομικά πρόσωπα.
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Εταιρεία δεν αμείβει τα μέλη του Διοικητικού της
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο συμβούλιο.
Τέλος, δεν υπάρχει πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας ο οποίος για την παροχή υπηρεσιών του προς την
Εταιρεία να λαμβάνει οφέλη από τρίτα μέρη (πλην των συμφωνηθέντων που λαμβάνει από την
Εταιρεία).
3.10.7 Εταιρική Διακυβέρνηση – Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα
Κατωτέρω παρατίθεται η γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως παρατίθεται στις οικονομικές της καταστάσεις της Χρήσεως 2015.
Στην Ελλάδα το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης
υποχρεωτικών κανόνων που προβλέπουν οι διατάξεις των νόμων 2190/1920, 3016/2002, Ν. 3091/2002,
3693/2008, 3884/2010 και τέλος του πρόσφατου νόμου 3873/2010 που ενσωμάτωσε στην ελληνική
έννομη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο
αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας
ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων
νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 3091/2002 και 3693/2008), οι οποίες
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν (οι
εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.
Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις επιταγές του
Ν.3873/2010, η Εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που
περιγράφονται στο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής της μητρικής εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, που
ευρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ www.jp-avax.gr με τις παρακάτω
αποκλίσεις και αιτιολόγηση αυτών, όπως αναγράφονται στις οικονομικές της καταστάσεις της Χρήσεως
2016:
o

o
o

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Κινδύνων, καθώς για τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης, έχει επιφορτιστεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει επίσημη Επιτροπή Αμοιβών. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
Η έκθεση αμοιβών των μελών του ΔΣ δεν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
για λόγους ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού. Η έκθεση αμοιβών θα αρχίσει να δημοσιοποιείται
σε συμμόρφωση με την Εταιρική Διακυβέρνηση όταν καταστεί τούτο υποχρεωτικό και βάσει
νομοθεσίας.
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o

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής βάσει καταστατικού.

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

1.
2.
3.
4.

Ονοματεπώνυμο
Χρήστος Ιωάννου
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Απόστολος Μύτιλης
Αναστάσιος Τσακανίκας

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

Μη εκτελεστικά, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα, μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τα παρακάτω:

1.
2.

Ονοματεπώνυμο
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Γεώργιος Απέγητος

Θέση στο Δ.Σ.
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της
Εταιρείας στην από 09.12.2003 συνεδρίασή του και τέθηκε σε οριστική εφαρμογή την 01.07.2004 μετά
από δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής του το διάστημα από 01.01.2004 έως 30.06.2004.
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Εταιρεία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η
οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και
Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά:
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει επαρκώς τεκμηριωμένη Πολιτική και Διαδικασίες για τη λογιστική απεικόνιση των
οικονομικών γεγονότων και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Το λογιστικό σύστημα
της Εταιρείας υποστηρίζεται από εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία έχουν
προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Εταιρείας. Έχουν καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και
λογιστικών συμφωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα και η νομιμότητα των καταχωρήσεων
στα λογιστικά βιβλία καθώς και η πληρότητα και εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων.
Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, με
γραπτό κανονισμό λειτουργίας (Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου). Το έργο του εσωτερικού ελέγχου
διενεργούν άτομα, με την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία για την άρτια επιτέλεση του έργου τους.
Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης
κινδύνων που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών της Εταιρείας ως προς την επάρκεια, την
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
Στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνεται επίσης και ο έλεγχος της συμμόρφωσης
με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και Νομοθεσίες, οπουδήποτε λειτουργεί και έχει δραστηριότητες η
Εταιρεία.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν.4449/2017 εξέλεξε
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που
πραγματοποιήθηκε την 28.06.2017, αποτελούμενη από τα δύο ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και ένα μέλος εκτός της διοίκησης της Εταιρείας το οποίο,
ως πρώην ορκωτός ελεγκτής λογιστής, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική:

1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Γεώργιος Απέγητος
Χρήστος Σιάτης

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δεν μετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας
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H Επιτροπή Ελέγχου έχει ως βασική αποστολή της, σύμφωνα και με το γραπτό εγκεκριμένο κανονισμό
της, την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτυχία των εποπτικών του αρμοδιοτήτων
σχετικά με τη:
o Συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και
ειδικότερα των εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
o Συμμόρφωση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας της πληροφόρησης.
o Εξασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών που
προορίζονται για γνωστοποίηση.
o Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της επάρκειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
o Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
της Εταιρείας.
o Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αντικειμενικότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου.
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2016 συνεδρίασε 4 φορές σε πλήρη απαρτία, ενώ
είχε και τακτικές συναντήσεις με τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τις οποίες
συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέματα και παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες πληροφορίες και
ενημέρωση σχετικά με τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου, την αποτελεσματικότητά τους και την
πορεία των ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια του 2016, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου έγγραφες εκθέσεις της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με όλους τους διενεργηθέντες ελέγχους των λειτουργιών της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών
Αρχών. Μετά από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το
πρόγραμμα ελέγχου του επόμενου έτους και προσδιορίζει τις λειτουργίες και τα σημεία στα οποία θα
πρέπει να επικεντρωθεί ο Εσωτερικός Έλεγχος.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως,
σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας και εξετάζει τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών για θέματα αποκλίσεων από τις
τρέχουσες λογιστικές πρακτικές.
Η Εταιρεία κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για το έτος 2016 η οποία
πραγματοποιήθηκε την 28.06.2017 εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου ώστε αυτή να συμμορφώνεται με το
άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κος Αλέξανδρος Παντελάκης, ο οποίος διορίστηκε
με την από 03.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Διαχείριση Κινδύνων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων
προς πλήρη συμμόρφωση με την Εταιρική Διακυβέρνησή της. Αναμένεται ότι εντός του 2017 το
σύστημα διαχείρισης κινδύνων θα ευρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Προς τούτο οργάνωσε σεμινάρια
εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με την διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων χρησιμοποιώντας
μοντέλα όπως COSO – ERM.
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η θέση Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει τις εξής βασικές
αρμοδιότητες όσον αφορά σε ανακοινώσεις:
o Σύνταξη και έλεγχο των απαιτούμενων ανακοινώσεων που αφορούν συναλλαγές υπόχρεων
προσώπων & άλλες σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας σχετιζόμενες με το Χ.Α.,
o Παρακολούθηση όλων των ανακοινώσεων που εμφανίζονται στον τύπο σχετικά με την Εταιρεία &
την πορεία της μετοχής στο Χ.Α.,
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o
o

Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μετόχων & δυνητικών επενδυτών σε κάθε αγορά
στην ίδια πληροφόρηση, καθώς και
Συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο,
όπως αυτό ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Όσον αφορά την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., η εν λόγω Υπηρεσία είναι αρμόδια για τα εξής :
o Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
o Την επικοινωνία της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χ.Α., στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο αρμόδιο
φορέα, του ετήσιου δελτίου, του ενημερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών.
Περαιτέρω, η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνη για τη
συμμόρφωση της Εταιρείας απέναντι στις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και ιδίως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
και μεριμνά για την άμεση, ισότιμη και ορθή ενημέρωση των Μετόχων, σχετικά με τα ακόλουθα :
o Διανομή μερισμάτων, πράξεων εκδόσεων νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης και
μετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολών στα αρχικά χρονικά
περιθώρια.
o Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις
τους.
o Ενημέρωση σχετικά με την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διάθεση τους ή τυχόν
ακύρωση αυτών.
Επίσης, μεριμνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να διανέμεται στους
παρισταμένους μετόχους η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (άρθρο 4 Ν. 3556/2007) και είναι αρμόδια για
την τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρείας κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
Με την από 30.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης
Μετόχων διορίσθηκε ο κος Άγγελος Κιοσκλής, και υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων
διορίσθηκε η κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη.
3.11 Προσωπικό
Η εξέλιξη του προσωπικού της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σε επίπεδο Ομίλου (πλην κοινοπραξιών και
υποκαταστήματος Η.Α.Ε.) στο τέλος των χρήσεων 2015 και 2016, παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2016
2015
Μισθωτοί Υπάλληλοι
34
75
Ημερομίσθιοι Υπάλληλοι
4
24
Σύνολο
38
99
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν του διοικητικού προσωπικού απασχολείται στην έδρα της Εταιρείας,
ενώ το εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολείται στα κατά τόπους εργοτάξια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Το εργατοτεχνικό προσωπικό (ημερομίσθιοι υπάλληλοι) αμοίβεται σε ημερήσια βάση και
απασχολείται με προσωρινή σχέση εργασίας, ανάλογα με τη ροή και τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.
Το προσωπικό του Ομίλου είναι κατά κύριο λόγο ασφαλισμένο στο γενικό ασφαλιστικό ταμείο του
ΕΟΠΥΥ, ενώ οι μηχανικοί είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.
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Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, καθώς και οι γενικοί
διευθυντές της, δεν διαθέτουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) των εργαζομένων και των
διοικητικών στελεχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, καθώς επίσης και καμία συμφωνία για συμμετοχή των
εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
3.12 Κύριοι Μέτοχοι
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30.05.2017, δηλαδή μετά την πραγματοποίηση της εν θέματι
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίησή της από το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το reverse split των
μετοχών που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Σημειώνεται ότι οι παρακάτω μέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Λοιποί Μέτοχοι <2%
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία μετοχολογίου της Εταιρείας

112.508.748
335.693
620.849
113.465.290

Ποσοστό επί
συνόλου
99,157%
0,296%
0,547%
100,000%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15.02.2016 στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του Ν.3556/2007, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ κατείχε 125.087.482 μετοχές της Εταιρείας, που
αντιπροσώπευαν ποσοστό 92,896% των συνολικών 134.652.904 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι τον Νοέμβριο 2016 πραγματοποιήθηκε σύμπτυξη των μετοχών της Εταιρείας, με την
έκδοση μίας νέας μετοχής σε αντικατάσταση δέκα παλαιών μετοχών, αφήνοντας αμετάβλητο το
ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στην Εταιρεία.
Η μετοχική σύνθεση της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σύμφωνα με στοιχεία μετοχολογίου της 30.05.2017 είναι η εξής:
Μέτοχος
1. J&P (Investments) Ltd
2. Μιτζάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
3. Κουβαράς Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα
4. Λοιποί Μέτοχοι <5%
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία μετοχολογίου της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ

Αριθμός Μετοχών
34.310.000
10.819.470
4.632.289
27.893.091
77.654.850

Ποσοστό επί
συνόλου
44,183%
13,933%
5,965%
35,919%
100,000%

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, βάσει του Ν.3556/2007, ελέγχεται από την J&P (Investments) Ltd, μη εισηγμένη σε
χρηματιστήριο εταιρεία συμμετοχών εδρεύουσα στην Κύπρο, η οποία ανήκει κατά διαφορετικά μετοχικά
μερίδια σε ένα μεγάλο αριθμό μελών των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, μέσα από εταιρείες
συμμετοχών ατομικών συμφερόντων κάθε φυσικού προσώπου, οι οποίες επίσης εδρεύουν στην Κύπρο.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, και οι
θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας. Κατά δήλωση της Εταιρείας, εξ’ όσων γνωρίζει
κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός αυτών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.
Η Εταιρεία ελέγχεται από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει ο εν λόγω έλεγχος δεν
ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. Επίσης, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρεία, συμφωνία της οποίας η
εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον
έλεγχο της J&P (Investments) Ltd και της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
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3.13 Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη, για τις χρήσεις 2015 – 2016
Σύμφωνα με δήλωση του Ομίλου, όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν συναφθεί σύμφωνα
με τους όρους της αγοράς και τους σχετικούς Κανονισμούς της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι από 01.05.2017 έως και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ
24, μέρη.
3.13.1 Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρείας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις σε εμπορεύματα & παροχή
υπηρεσιών, υποχρεώσεις και απαιτήσεις) της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο με μετόχους της
Εταιρείας, και ειδικότερα με την μητρική J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, για την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016 και την
περίοδο 01.01-30.04.2017.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ποσά σε €
01.01.2017 2016
2015
30.04.2017
Αγορές
18.398.570
4.558.671
3.961.857
Πωλήσεις
759.940
19.536.023
10.000
Υποχρεώσεις
15.395.421
32.947.685
7.858.852
Απαιτήσεις
654.124
94.673
726.802
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
3.13.2 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθυντικά Στελέχη
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σε συνοπτική μορφή τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές (αγορές και
πωλήσεις σε εμπορεύματα & παροχή υπηρεσιών, υποχρεώσεις και απαιτήσεις) με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθυντικά Στελέχη εντός της χρήσης 2016, καθώς και την περίοδο 01.01-30.04.2017.

Εσοδα

Όμιλος
1.401.418

Εταιρεία
1.436.052

01.01.2017 –
30.04.2017
Όμιλος
Εταιρεία
10.320
10.720

Εξοδα

19.344.552

18.476.536

4.003.866

4.000.221

2.590.238

2.937.265

3.091.795

3.439.729

01.01 – 31.12.2016

ποσά σε €

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις
15.711.121 15.536.669
8.135.450
8.005.001
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
433.352
382.952
97.666
94.066
στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη
21.421
0
21.421
0
της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
314.050
16.855
296.040
18.760
μέλη της Διοίκησης
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις σε εμπορεύματα & παροχή
υπηρεσιών, υποχρεώσεις και απαιτήσεις) της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθυντικά Στελέχη για την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016, καθώς και την περίοδο
01.01-30.04.2017.
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Εσοδα και Έξοδα με Συνδεόμενα Μέρη

ποσά σε €

31.12.2016 31.12.2015

01.01.2017 30.04.2017

Εσοδα παροχής υπηρεσιών
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

382.479

32.502

10.000

0

0

0

960

960

0

105.020

86.335

320

488.459

119.797

10.320

535.498

773.002

0

535.498

773.002

0

18.398.570

4.558.671

3.961.857

0

0

0

Εσοδα συμμετοχών
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Λήψη αγαθών & υπηρεσιών
Μητρική
Θυγατρικές
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης

433.352

361.087

97.666

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

945.982

157.017

42.009

19.777.904

5.076.774

4.101.531

377.461

19.513.521

0

0

10.000

0

377.461 19.523.521

0

Σύνολο
Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Αγορές περιουσιακών στοιχείων
Μητρική

0

0

0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις με Συνδεόμενα μέρη

ποσά σε €

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2017 –
30.04.2017

0

0

0

972.870

947.883

884.420

972.870

947.883

884.420

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από έσοδα
συμμετοχών
Εισπρακτέα
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
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Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο αγορές Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων
Εισπρακτέα
Μητρική

3.051

12.300

3.051

Θυγατρικές

0

0

0

Συγγενείς

0

0

0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

466.409

466.409

466.409

469.460

478.709

469.460

483.087

16.501

483.087

Πληρωτέα
Μητρική
Θυγατρικές

0

0

0

Συγγενείς

0

181.119

0

483.087

197.620

483.087

651.073

82.373

723.751

0

0

0

170.305

504.069

741.164

21.421

21.421

21.421

326.530

264.004

273.000

1.169.329

871.867

1.759.336

14.912.335

32.931.184

7.375.765

0

0

0

Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης

314.050

399.489

18.760

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

315.699

262.598

276.598

15.542.084

33.593.272

7.671.123

Θυγατρικές

0

0

0

Συγγενείς

0

0

0

Σύνολο
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο αγορές Πωλήσεις Υπηρεσιών
Εισπρακτέα
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Πληρωτέα
Μητρική
Θυγατρικές

Σύνολο
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από Δάνεια
Εισπρακτέα

Σύνολο
0
0
0
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και στοιχεία
επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2016.
3.14 Μερισματική Πολιτική
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο Μητρώο Κινητών Αξιών κατά την ημερομηνία
έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος
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καταβολής θα ανακοινώνεται στους μετόχους από τον ημερήσιο Τύπο. Τα μερίσματα που δεν έχουν
ζητηθεί για μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετόχων, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της
Ε.Χ.Α.Ε., όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν σε
μετρητά, κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την
αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που
περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν
η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην
περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης Εταιρείας σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη
Εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων
μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις
των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70%
τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Ελληνική εταιρική νομοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως
εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια
κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών.
2. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ημερών πριν τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθούν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία την εξεταζόμενη διετία 2015 - 2016, δεν διένειμε μέρισμα λόγω της μη επίτευξης κερδών και
συσσωρευμένων ζημιών παρελθόντων ετών. Η Εταιρεία δε δύναται να διασφαλίσει τη διανομή κερδών
σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον, η μερισματική πολιτική της Εταιρείας εξαρτάται από την
στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική της θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για
ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι νομικοί λόγοι όπως περιγράφονται ανωτέρω (βλ. κεφ. 2
«Παράγοντες Κινδύνου».)
3.15 Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Πέρα από τις συνήθεις δικαστικές εκκρεμότητες χαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος λόγω της
λειτουργίας της Εταιρείας μέσω πολλών κοινοπρακτικών σχημάτων και της συνεργασίας με μεγάλο
αριθμό προμηθευτών και πελατών, η σημαντικότερη εκκρεμής δικαστική υπόθεση της Εταιρείας αφορά
στην διαιτητική απόφαση 21/2005 για την αντιδικία με τους πρώην μετόχους της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΕ» η οποία έχει απορροφηθεί κατά την διαδικασία σχηματισμού του ομίλου εταιρειών ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ.
Η εν λόγω διαιτητική απόφαση, που είναι πλέον αμετάκλητη, είχε υποχρεώσει τους αντιδίκους να
πληρώσουν προς την Εταιρεία €16,0 εκατομμύρια, πλέον τόκων, για έλλειψη καθαρής θέσης της
εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». Με την υπ΄αριθμ. 2752/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών διατάχθηκε αναστολή εκτελέσεως της διαιτητικής αποφάσεως κατά το άρθρο 938 Κ.Π.Δ. μέχρι
να εκδοθεί απόφαση επί της τακτικής ανακοπής που προσβάλει το κύρος της εκτελεστικής διαδικασίας,
η οποία δικάστηκε τον Μάρτιο του 2013. Εξεδόθη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
που απέρριψε και την ανακοπή αυτή της οικογένειας Πρωτοπαπά, οπότε η απόφαση της αναστολής
(2752/2010) έχασε την ισχύ της, καθιστώντας πλέον δυνατή την πρόοδο της αναγκαστικής εκτελέσεως.
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Στα πλαίσια της τελευταίας αυτής δυνατότητας, συζητήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 μετά από δύο
αναβολές στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αίτηση της «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» για διορισμό Συμβολαιογράφου και
παροχή άδειας εκποιήσεως με πλειστηριασμό των άυλων μετοχών της οικογένειας Πρωτοπαπά για να
ικανοποιηθεί μέσω του πλειστηριάσματος που θα επιτευχθεί (μετοχές επί της ΑΘΗΝΑ). Η συζήτηση
πραγματοποιήθηκε ερήμην της οικογενείας Πρωτοπαπά και επετράπη ο πλειστηριασμός των μετοχών
και η συνέχιση με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διορίστηκε μάλιστα και
συμβολαιογράφος ως επίτου πλειστηριασμού υπάλληλος. Επίκειται η δρομολόγηση των διαδικασιών
αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Παραλλήλως, έχει
κατασχεθεί η οικία Πρωτοπαπά στο Κεφαλάρι Κηφισιάς (Πεντέλης 39), το Δικαστήριο μάλιστα έχει
προσδιορίσει την αξία του ακινήτου αυτού σε €5.000.000 με τιμή πρώτης προσφοράς €3.400.000.
Για την
o
o
o
o
o
o

εξασφάλιση της απαίτησης, η Εταιρεία έχει προβεί στις εξής ενέργειες:
Κατασχέσεις ακινήτων
Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών
Δικαστικές διεκδικήσεις με πελάτες της πρώην ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που μετά τη θετική τους
έκβαση, θα εξασφαλίσουν την είσπραξη της απαίτησης από ΑΘΗΝΑ.
Ανάθεση σε διεθνείς οίκους της διενέργειας ελέγχου σε ευρωπαϊκές χώρες για την εξεύρεση
τυχόν κεφαλαίων, προς κατάσχεση.
Διενέργεια ελέγχου σε Υποθηκοφυλακεία για ύπαρξη ακινήτων
Ποινικές διώξεις για τυχόν κατ’ εξακολούθηση τέλεση κακουργημάτων (απάτες, υπεξαιρέσεις,
κλπ που σχετίζονται με ελλείψεις των καθαρών θέσεων των απορροφηθεισών εταιρειών, οι
βασικοί μέτοχοι των οποίων ευθύνονται).

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις απαιτήσεις για την παραπάνω
δικαστική υπόθεση είναι ανακτήσιμα. Για τις απαιτήσεις αυτές που διεκδικούνται δικαστικά, η διοίκηση
δεν μπορεί να εκτιμήσει το χρόνο είσπραξης ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις απομειωμένες κατ’ εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στην χρήση 2016 έγινε
πρόσθετη απομείωση ποσού €5 εκατομμυρίων, ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης.
Η δεύτερη σημαντικότερη εκκρεμής δικαστική υπόθεση της Εταιρείας αφορά στην απαίτηση ύψους
€4.376 χιλ. από τους μετόχους της απορροφηθείσας εταιρείας ΜΕΤΤΕΜ Α.Ε. στα πλαίσια της εγγυητικής
τους ευθύνης. Για την εξασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων έχει διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση
κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας για ποσό €8.000 χιλ. με την απόφαση 7945/10-10-2003 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στις 27.02.2008 συζητήθηκε με αντιμωλία αγωγή αποζημιώσεως
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά των παραπάνω προσώπων και εκδόθηκε η απόφαση ΠΠρΑΘ
4335/2008 με την οποία η αγωγή της Εταιρείας έγινε δεκτή. Είχε δρομολογηθεί η διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του συνόλου της περιουσίας των αντιδίκων, συντηρητικώς κατασχεθείσης
ή όχι, (κινητής, ακινήτων, μετοχών και εις χείρας τρίτων), ωστόσο με την ολοκλήρωση του ελέγχου σε
διάφορα υποθηκοφυλακεία και σε τράπεζες και σύμφωνα με την εκτίμηση του νομικού συμβούλου της
Εταιρείας δεν υπάρχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την εξασφάλιση της απαίτησης. Κατόπιν
αυτού, η Εταιρεία στη χρήση 2016 διέγραψε ολόκληρη την απαίτηση από τα Βιβλία, αλλά θα συνεχίσει
τη διαδικασία για ικανοποίηση της απαίτησης.
Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει επιδοθεί στην Εταιρεία Εισήγηση για αναφερόμενη
σύμπραξη στην αγορά δημοσίων έργων και ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 περί
«προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», η οποία αφορά στην Εταιρεία και άλλες εταιρίες του
Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Με βάση τη γνωμάτευση ανεξάρτητων νομικών συμβούλων και με βάση την
εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
πιθανολογείται ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις στην Εταιρεία στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ έχει γνωστοποιήσει ότι εισήλθε σε διαδικασία
διευθέτησης της διαφοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένει τις τελικές αποφάσεις της
Επιτροπής. Κατά την 28.04.2017, ημερομηνία έγκρισης από τη Διοίκηση της Εταιρείας των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01-31.12.2016, έως και την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίσταται οποιαδήποτε σχετική απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση ούτε μπορεί να πιθανολογηθεί η τελική έκβασή της.
Λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω, με εξαίρεση την υπόθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία
αποτελεί επενδυτικό κίνδυνο, η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που
προηγείται από την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπήρξαν διοικητικές, δικαστικές ή
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διαιτητικές διαδικασίες, περιλαμβάνοντας διαδικασίες που εκκρεμούν ή που ενδέχεται να κινηθούν
εναντίον της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ή άλλης Εταιρείας του Ομίλου και έχουν περιέλθει σε γνώση της, οι οποίες να
είχαν προσφάτως (κατά την προαναφερόμενη περίοδο) ή να μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του Ομίλου της.
3.16 Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρείας
Η Διοίκηση της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δηλώνει ότι από την ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης
της χρήσης 01.01 - 31.12.2016 έως σήμερα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή
εμπορική θέση του Ομίλου.
3.17 Πρόσθετες Πληροφορίες
3.17.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Προ της εν θέματι μετοχικής πράξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα
εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (€4.039.587,20)
και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα
(13.465.290) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο
έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών
αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), δικαίωμα ή/και
υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή δέσμευση
αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου ή
συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο
δικαιώματος προαίρεσης από μέλη της διοίκησης, εργαζομένους ή άλλα πρόσωπα.
3.17.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Προ της εν θέματι μετοχικής πράξης, οι μόνες σημαντικές μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι:
1. οι δύο Κεφαλαιοποιήσεις Υποχρεώσεων υπέρ του βασικού μετόχου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, ύψους €33,4
εκατομμυρίων και €35,0 εκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκαν το 2013 και το 2015 αντίστοιχα, και
2. η μείωση του ονομαστικού κεφαλαίου κατά €103,7 εκατομμύρια για τη διαγραφή ισόποσων
συσσωρευμένων ζημιών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016.
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω εταιρικών πράξεων από το 2002 έως την
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία

27.08.2002
26.06.2003
31.10.2005
09.08.2007
09.08.2007
01.05.2013

Περιγραφή
Εταιρικής
Πράξης
Κεφάλαιο μέχρι
27.08.2002
Αύξηση
Κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεματικών
Αύξηση
Κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεματικών
Ακύρωση ιδίων
μετοχών
Κεφαλαιοποίηση

Ποσό Αύξησης
Κεφαλαίου (€)

Εκδοση
Νέων
Μετοχών

-

Νέο
Σύνολο
Μετοχών

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο,
Κατόπιν
Εταιρικής
Πράξης

21.630.000

26.008.028,24

18.311,96

13.540.730

35.170.730

26.026.340,20

1.406.829,20

-

35.170.730

27.433.169,40

10.973.267,76

14.068.292

49.239.022

38.406.437,16

983.058,08

-

49.239.022

39.389.495,24

(67.172,04)

-86.118

49.152.904

39.322.323,20

33.400.000,00

41.750.000

90.902.904

72.722.323,20
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Υποχρεώσεων
Κεφαλαιοποίηση
Υποχρεώσεων
Σύμπτυξη
28.03.2016
Μετοχών
(Reverse Split)
Μείωση
Ονομαστικής
Αξίας λόγω
28.03.2016
κεφαλαιοποίησης
συσσωρευμένων
ζημιών
Κεφαλαιοποίηση
28.03.2016
Υποχρεώσεων
Πηγή: Στοιχεία της Εταιρείας
24.06.2015

35.000.000,00

43.750.000

134.652.904

107.722.323,20

0,00

(121.187.614)

13.465.290

107.722.323,20

(103.682.736,00)

-

13.465.290

4.039.587,00

30.000.000,00

100.000.000

113.465.290

34.039.587,00

3.17.3 Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας, σκοπός της είναι:
α) η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών τεχνικών έργων καθώς και εκτέλεση αυτών στην Ελλάδα ή και
στην αλλοδαπή,
β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών που παράγουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή τεχνικών έργων,
γ) η εν γένει πραγματοποίηση μεταλλικών κατασκευών κάθε φύσεως, η αγορά των ανωτέρω
μεταλλικών κατασκευών, η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων, η δημιουργία των απαραίτητων για την
επίτευξη του άνω σκοπού εγκαταστάσεων και η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού, που
έχουν σχέση με τα ανωτέρω είδη,
δ) η διενέργεια ναυπηγικών εργασιών εν γένει,
ε) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, που υφίστανται ή
ιδρύονται το πρώτον, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς,
στ) η ανάληψη κάθε φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη της εκμεταλλεύσεως
εκτάσεων του Δημοσίου ή και τρίτων, που παραχωρούνται στην Εταιρεία για τουριστική αξιοποίηση και
ανάπτυξη καθώς και η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση λιμενίσκων προς εξυπηρέτηση
τουριστικών ή μη πλοίων,
ζ) κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία που ήθελε εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας
η) η ανάπτυξη κάθε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η συμεμτοχή της Εταιρείας
σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν οποιουσδήποτε εμπορικούς ή και βιομηχανικούς σκοπούς καθώς και η
συμμετοχή της Εταιρείας ως συνιδρύτριας σε άλλα νεοϊδρυόμενα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν
χρηματοτοικονομικούς σκοπούς ή η συμμετοχή της ως μετόχου σε ήδη υφιστάμενα.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
Το Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά στις διατάξεις τις σχετικές με τη σύγκληση και την παράσταση
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων επαναλαμβάνει τον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η Γενική
Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για
κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς ακόμη που απουσίαζαν ή
για τους μετόχους που διαφωνούν, εφόσον καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού
και των Νόμων.
Το Καταστατικό της Εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με τις ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά
με την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως και την σχετική δημοσιότητα, με τον τρόπο λήψης
αποφάσεων σε αυτή (απλή και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία), με τα δικαιώματα μειοψηφίας και
κάθε άλλη συναφή ρύθμιση.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει διατάξεις σχετικές με τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νομοθεσία ή διατάξεις των οποίων η
εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της
Εταιρείας.
o απαιτεί απλή απαρτία και πλειοψηφία για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και
αντίστροφα,
o προβλέπει κατά κανόνα φανερή ψηφοφορία, με εξαίρεση την περίπτωση προσωπικών ζητημάτων,
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o

προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων (με την επιφύλαξη ότι δεν
έχουν εκδοθεί ακόμα οι απαιτούμενες από το νόμο αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα
προβλέπουν τις λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών των δυνατοτήτων).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει
να δημοσιοποιείται.
Δεν υφίστανται στο καταστατικό δικαιώματα, περιορισμοί και προνόμια που συνδέονται με
της Εταιρείας πέραν αυτών που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφορικά με τα
των μετόχων βλ. κατωτέρω ενότητα «Δικαιώματα Μετόχων» και αναφορικά με τα
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, βλ. ανωτέρω ενότητα
Συμβούλιο» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

τις μετοχές
δικαιώματα
μέλη των
«Διοικητικό

3.18 Έγγραφα μέσω παραπομπής
Οι οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της για τις χρήσεις 2015
και 2016 είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.athenasa.gr).
Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής,
σύμφωνα με το άρθρο 28 το Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 809/2004, όπως
ισχύει:
 η δημοσιοποιημένη Ετήσια Οικονομική Εκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016
 η δημοσιοποιημένη Ετήσια Οικονομική Εκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
3.19 Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από την δημοσίευσή του, για τα
ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος και βρίσκονται
στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρείας, διεύθυνση Αμαρουσίου-Χαλανδρίου
16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375200, ως ακολούθως:
1. Η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό της Εταιρείας και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 28.03.2016 που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου
2. Η Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή σχετικά με τις
υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1 Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης
Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το κεφάλαιο κίνησής
της σε επίπεδο Ομίλου επαρκεί για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά το επόμενο
δωδεκάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου.
4.2 Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία, παρουσιάζονται η
κεφαλαιακή διάθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τα στοιχεία
των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού της 31.12.2016.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 31.12.2016 αναλύεται ως ακολούθως:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ, 31.12.2016 (ποσά σε € ‘000)
Α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα υποχρεώσεις με εγγυήσεις / εξασφαλίσεις *
Βραχυπρόθεσμα υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις / εξασφαλίσεις
Β. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις / εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις / εξασφαλίσεις
Γ. Σύνολο υποχρεώσεων (Α+Β)
Δ. Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο **
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέο
Λοιπά Αποθεματικά
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές

58.262
1.073
57.189
8.704
86
8.618
66.966
38.607
34.040
29.288
(32.628)
8.176
(40)
(228)

Ε. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Γ+Δ)
105.573
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016,
επεξεργασμένα από την Εταιρεία
* Περιλαμβάνονται Βραχυπρόθεσμα Δάνεια ύψους €1.051 χιλιάδων και Μακροπρόθεσμα Δάνεια
πληρωτέα εντός της επόμενης χρήσης ύψους €22 χιλιάδων.
** Στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους €34,04 εκ περιλαμβάνεται η εν θέματι αύξηση κεφαλαίου ύψους €30
εκ η οποία πιστοποιήθηκε την 27.07.2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, τα συνολικά ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της μητρικής
Εταιρείας και οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν την 31.12.2016 σε €105,6 εκ, από το
οποίο ποσό ύψους €86 χιλ αφορά σε μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και ποσό ύψους €1.073
χιλ αφορά σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Σημειώνεται ότι για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας έχει εγγυηθεί η μητρική εταιρεία
J&P-ΑΒΑΞ.
Οι εταιρίες του Ομίλου της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στις 31.12.2016 τηρούν όλους τους οικονομικούς όρους των
συμβάσεων των δανείων, όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί με τις Τράπεζες και ισχύουν σήμερα.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου
την 31.12.2016:
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ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΟΜΙΛΟΥ, 31.12.2016

(ποσά σε € ‘000)

Α. Ρευστότητα
Ταμείο
Ταμειακά Διαθέσιμα
Εμπορεύσιμα Χρεώγραφα

(8.672)
(16)
(8.656)
0

Β. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις *

(77.155)

Γ. Σύνολο Ρευστότητας (Α+Β)

(85.827)

Δ. Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο Μέρος Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Ε. Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος / (Διαθέσιμα)
[Γ+Δ ]
ΣΤ. Μακροπρόθεσμο Χρέος
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Ομολογιακά Δάνεια
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Υποχρεώσεις

58.262
1.051
21
57.190
(27.565)
8.704
86
0
8.618

Ζ. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος / (Διαθέσιμα) [Ε+ΣΤ ]
(18.861)
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016,
επεξεργασμένα από την Εταιρεία
* Περιλαμβάνονται Αποθέματα ύψους €3.144 χιλιάδων, Κατασκευαστικά Συμβόλαια ύψους €27.270
χιλιάδων, Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις ύψους €24.858 χιλιάδων, Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Διαθέσιμα προς Πώληση ύψους €2.233 χιλιάδων, και Λοιπές Απαιτήσεις ύψους €19.650 χιλιάδων
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, οι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και η
ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου την 31.12.2016 υπερβαίνουν του συνόλου των βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά €27.565 χιλ. Δεδομένου και του μακροπρόθεσμου χρέους του
Ομίλου ύψους €8.704 χιλ., η συνολική καθαρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ήταν θετική κατά
€18.861 χιλ την 31.12.2016, συνυπολογίζοντας την εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 31.12.2016 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου, όπως αυτό απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες.
Εμπράγματα Βάρη
Την 31.12.2016, υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των κυρίων ακινήτων της Εταιρείας, ποσού €6,6 εκ
περίπου, ως συνεγγυητής υπέρ της μητρικής Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ προς εξασφάλιση απαιτήσεων
ομολογιούχων τραπεζών, για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Επίσης για τον ίδιο λόγο έχουν ενεχυριαστεί:
1. Υφιστάμενες απαιτήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ εκ κρατήσεων καλής εκτέλεσης έργων.
2. Μελλοντικές απαιτήσεις από την εκτέλεση έργων και μελλοντικές απαιτήσεις εκ κρατήσεων καλής
εκτέλεσης, και
3. Επίδικες υφιστάμενες απαιτήσεις
Κατά την 31.12.2015 τα εμπράγματα βάρη επί των κυρίων ακινήτων της Εταιρείας ανέρχονταν σε €6,6
εκατομμύρια περίπου.
Δεσμεύσεις & Εγγυητικές Επιστολές
Η Εταιρεία έχει αναλάβει τις παρακάτω δεσμεύσεις, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016:
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1. Δέσμευση που αντιστοιχεί σε ποσό 650.000 Λιβυικά Δηνάρια (περίπου €389.000) για τη συμμετοχή
της στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας «ATHINA LIBYA», έναντι της οποίας η Εταιρεία
έχει καταβάλλει το ποσό των €110.337,40 μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.
2. Δέσμευση για κατασκευαστικά συμβόλαια ύψους €76.182.043 και παρακρατηθείσες εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης ύψους €5.171.441. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου τα κατασκευαστικά συμβόλαια ανέρχονται
σε €79.164.709 και οι παρακρατηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε €5.201.921.
3. Δέσμευση για λογαριασμούς εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ύψους €56.014.674 και λοιπές
εγγυήσεις ύψους €324.322, τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου. Οι εγγυητικές επιστολές
αφορούν σε τραπεζικές εγγυήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων, είσπραξη προκαταβολών από
πελάτες και καλή εκτέλεση των έργων που συμμετέχει η Εταιρεία.
Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο
Την 31.12.2016, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σε
ενοποιημένο επίπεδο ανερχόταν σε €76.182.043, αναλυόμενο ως εξής:
Αναλογία Ανεκτέλεστου
Υπόλοιπου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
31.12.2016
22.657.921
0
22.657.921

Κατηγορία Εργων

ποσά σε €
Ίδια Εργα - Ελλάδα
Ίδια Εργα - Εξωτερικό
Υποσύνολο
Κοινοπρακτικά Εργα - Ελλάδα
Κοινοπρακτικά Εργα - Εξωτερικό
Υποσύνολο
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από
επεξεργασμένα από την Εταιρεία

36.062.042
17.462.080
53.524.122

τις

ενοποιημένες

οικονομικές

76.182.043
καταστάσεις της 31.12.2016,

4.3 Συμφέροντα του δικαιούχου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και της J&P-ΑΒΑΞ AE, η οποία αποτελεί
τον μοναδικό δικαιούχο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
4.4 Λόγοι για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Μετά από τις κεφαλαιακές εισφορές ύψους €33,4 εκατομμυρίων και €35,0 εκατομμυρίων που είχε
δεχθεί το 2013 και το 2015, αντίστοιχα, για την κάλυψη ισόποσων υποχρεώσεων προς τον Κύριο
Μέτοχο και Πιστωτή της, την J&P-ΑΒΑΞ, η Εταιρεία σταδιακά παρουσίασε εκ νέου δυσχέρεια στην
εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της καθώς και τρεχόντων υποχρεώσεων από την κατασκευή
έργων και την κάλυψη γενικών εξόδων.
Λαμβάνοντας υπόψη την άσχημη οικονομική συγκυρία και την κρίση στην οποία περιέπεσε η Ελληνική
οικονομία, ο Κύριος Μέτοχος και Πιστωτής ανέλαβε και πάλι σε Τράπεζες δανειακές υποχρεώσεις της
Εταιρείας και υπογράφηκαν συμφωνητικά για την μεταβίβαση συμμετοχών της Εταιρείας προς την J&PΑΒΑΞ ΑΕ, και εισπράχθηκε προκαταβολικά και σε δόσεις το τίμημα της μεταβίβασης. Επίσης,
χρηματοδοτήθηκαν ταμειακές ανάγκες της Εταιρείας.
Μετά την υλοποίηση της μεταβίβασης των παραπάνω συμμετοχών, προέκυψε ότι τα ποσά τα οποία
εισεπράχθησαν από την Εταιρεία ήταν μεγαλύτερα από τα οριστικά τιμήματα μεταβίβασης των
συμμετοχών, κατά το ποσό των €30.000.000. Αυτό το υπερβάλλον ποσό είτε έπρεπε να επιστραφεί
στην J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είτε να κεφαλαιοποιηθεί.
Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση της Εταιρείας, ο Πιστωτής αποδέχθηκε εις εξόφλησή του να
κεφαλαιοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις του κατά της Εταιρείας και έναντι του οφειλόμενου ποσού
να λάβει μετοχές της Εταιρείας. Η Εταιρεία πρότεινε στον Κύριο Μέτοχο και Πιστωτή, και αυτός
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αποδέχθηκε, να λάβει 100.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30
η κάθε μία με τιμή διαθέσεως €0,30 η κάθε μία, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά την μεταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου η οποία προτάθηκε από τη Διοίκηση στους μετόχους κατά την Εκτακτη Γενική
Συνέλευση της 28.03.2016. Ειδικότερα, στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση προτάθηκε η:
 αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,80 σε €8,00 η κάθε μία με
αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους σε 13.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές (από
134.652.904), δηλαδή σε αναλογία 10 παλαιές μετοχές/1 νέα μετοχή
 μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €8,00 σε €0,30 η κάθε μία με
την κεφαλαιοποίηση (απόσβεση) συνολικών συσσωρευμένων ζημιών, συνολικού ποσού
€103.682.736. Μετά τον συμψηφισμό των ανωτέρω ζημιών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
διαμορφώθηκε σε €4.039.587 (€107.722.323 - €103.682.736) και διαιρείται σε 13.465.290
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή.
Η τιμή διαθέσεως των €0,30 η οποία είναι ίση με την ονομαστική τιμή των μετοχών της Εταιρείας,
κρίθηκε δίκαιη και εύλογη για τους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας κατά τη συζήτηση της
πρότασης από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2016, δεδομένου ότι:
 η λογιστική αξίας της μετοχής, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας της 30.09.2015, ανερχόταν σε €0,136
 ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, η οποία τις
τελευταίες 52 εβδομάδες ήταν €0,246.
Επισημαίνεται ότι και οι προηγούμενες δύο ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεων, συνολικού ύψους €68,4 εκατομμυρίων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2013 και το
2015 πάλι υπέρ του βασικού μετόχου και πιστωτή J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, είχαν επίσης πραγματοποιηθεί σε τιμή
πολύ υψηλότερη από την λογιστική αξία αλλά και τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της
μετοχής της Εταιρείας, προσφέροντας σημαντική υπεραξία στους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας.
Προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις του κυρίου Μετόχου και Πιστωτή της Εταιρείας σε
εξόφλησή του, προτάθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 28.03.2016, να προχωρήσει σε ισόποση με τις παραπάνω απαιτήσεις, αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου και να εκδώσει 100.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν έναντι της αυτής τιμής (€0,30) και για τις οποίες θα
καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να διατεθούν αυτές στο
σύνολό τους στον άνω Πιστωτή της Εταιρείας. Η πρόταση της Διοίκησης έγινε αποδεκτή από τη Γενική
Συνέλευση.
4.4.1 Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού-Ελεγκτή για τις Υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην «Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
επί της Κατάστασης Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ την 31/12/2015»
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται,
κατόπιν σχετικής συναίνεσης της ορκωτού ελέγκτριας-λογίστριας κας Βασιλικής Ν.Παπαζήσιμου της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ..
Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει αναπαράγει πιστά εκ του πρωτοτύπου την ανωτέρω Εκθεση και δεν έχουν
υπάρξει παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες στηο Ενημερωτικό Δελτίο πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Εκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Κατάστασης Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ την 31/12/2015»
1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, εφεξής Εταιρεία,
διενεργήσαμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες, που αναφέρονται στην ενότητα 2 «Διαδικασίες που
διενεργήθηκαν», επί της «Κατάστασης Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ την
31/12/2015», στα πλαίσια της προτεινόμενης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της «Κατάστασης Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ την 31/12/2015» (παρατίθεται στο Παράρτημα).
Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο
ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση».
Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας
γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
2. Διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:
1. Συμφωνία των ποσών που αναγράφονται στην «Κατάσταση Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ την 31/12/2015», με τις λογιστικές καταχωρήσεις που έχει διενεργήσει
η Εταιρεία στο τηρούμενο αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού με κωδικό 759434 J&P-ΑΒΑΞ
ΑΕ για την περίοδο 9/12/2014 έως 31/12/2015 και αντιπαραβολή αυτών, με νομότυπα
παραστατικά.
2. Επαλήθευση, ότι το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, την
31/12/2015, ανέρχεται σε ποσό ευρώ 30.142.041,11 και προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία
και στοιχεία της Εταιρείας.
3. Ευρήματα
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:
1. Τα ποσά που αναγράφονται στην «Κατάσταση Υποχρεώσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προς την J&PΑΒΑΞ ΑΕ την 31/12/2015» προκύπτουν από τις λογιστικές καταχωρήσεις που έχει διενεργήσει η
Εταιρεία στο τηρούμενο αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού με κωδικό 759434 J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
για την περίοδο 9/12/2014 έως 31/12/2015 και συμφωνούν με τα νομότυπα παραστατικά των
αντλιστοιχων συναλλαγών.
2. Επαληθεύσαμε ότι το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ,
την 31/12/2015, ανέρχεται σε ποσό ευρώ 30.142.041,11 και προκύπτει από τα τηρούμενα
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει
επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην
αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Περιορισμός χρήσης
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ,
στα πλαίσια τήρησης των διαδικασιών της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επιτρέπεται
καμία άλλη χρήση. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και
δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016
Η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια
Βασιλική Ν.Παπαζήσιμου
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32821
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
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4.5 Πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση
Οι μετοχές τις Εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ανώνυμες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής
Διασποράς» μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., δεδομένης της μεθοδολογίας υπολογισμού της
διασποράς της μετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας είναι
GRS233003003. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Το πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων των μετοχών της Εταιρείας είναι
ο κος Κιοσκλής Αγγελος, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, διεύθυνση: ΑμαρουσίουΧαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375592.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε ευρώ. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται με
μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα τεμάχιο (μετοχή). Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη
μεταβίβαση των κινητών αξιών.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους
εργαζομένους της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της και δεν υπάρχει
σταθεροποίηση της τιμής της μετοχής.
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάμενων μετοχών ή των μετοχών που
πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν υφίστανται
κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε υπήρξαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο
δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των κοινών μετοχών της Εταιρείας.
4.6 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 28.03.2016 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία
συμμετείχαν τρείς μέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 125.090.232 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ή
ποσοστό 92,898% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αυτή
ενέκρινε, με 125.087.682 ψήφους υπέρ και 2.550 ψήφους κατά, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά €30.000.000 με την έκδοση και διάθεση 100.000.000 νέων κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης €0,30 για
κάθε μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων, υπέρ της Πιστώτριας της
Εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανήλθε σε €34.039.587 διαιρούμενο σε 113.465.290 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,30 εκάστης.
Δεδομένης της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων μετόχων υπέρ του Πιστωτή
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν υπήρξε αποκοπή δικαιώματος, περίοδος εξάσκησης του
δικαιώματος και διαπραγμάτευσής του.
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αριθμός μετοχών πριν την ΑΜΚ
13.465.290
Έκδοση μετοχών υπέρ του Πιστωτή της Εταιρείας
100.000.000
Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Πιστωτή
113.465.290
Ονομαστική τιμή μετοχής (€)
0,30
Τιμή Διάθεσης (€)
0,30
Κεφαλαιοποιούμενο ποσό (€)
30.000.000
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ
1 μετοχή
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Η αύξηση κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Πιστωτή J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, κεφαλαιοποιώντας
τις ισόποσες απαιτήσεις του από την Εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) έχουν καταχωρηθεί οι παρακάτω εγκριτικές
αποφάσεις και γνωστοποιήσεις της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού:
1. η υπ’ αριθμόν 456406/22.06.2016 γνωστοποίηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των
μετόχων της Εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2016 σχετικά με Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους €30 εκατομμυρίων, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
681201/22.06.2016
2. η υπ’ αριθμόν 65791/22.06.2016 έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
Εταιρείας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 681286/22.06.2016
3. η υπ’ αριθμόν 88545/30.08.2016 γνωστοποίηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από 27.07.2016
πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης
του μετοχικού της κεφαλαίου, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 741519/30.08.2016.
Η Διοίκηση της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και
διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.03.2016 των μετόχων της, η οποία αποφάσισε την
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την
αύξηση αυτή.
4.7 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
είναι το ακόλουθο:
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της ΑΜΚ της «ΑΘΗΝΑ A.Τ.E.»
Ημερομηνία
Ενέργεια
28.03.2016
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την ΑΜΚ
06.07.2017
Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
07.07.2017
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον Τύπο
07.07.2017
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρείας
13.07.2017
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων
μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
14.07.2017
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εκτιμώμενης ημερομηνίας
έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών
18.07.2017
Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε από την αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 88545/30.08.2016 γνωστοποίηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
του από 27.07.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 741519/30.08.2016.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής
προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
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Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εκδότριας και τη σχετική
καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου, για οποιοδήποτε λόγο.
4.8 Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 28.03.2016 αποφάσισε να καταργηθεί το δικαίωμα
προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να διατεθούν αυτές στο σύνολό τους στην J&P-ΑΒΑΞ,
που αποτελεί τον βασικό πιστωτή της. Επομένως, δεν υφίστανται δικαιώματα συμμετοχής στην αύξηση
κεφαλαίου και δεν θα πραγματοποιηθεί αποκοπή και άσκηση δικαιωμάτων για τους λοιπούς μετόχους
της Εταιρείας.
Σχετικά με την εν θέματι αύξηση η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει, ότι έχει τηρήσει όλες τις διαδικασίες
που προβλέπει ο κν 2190 / 1920. Περαιτέρω, η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και η
σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 65791/22.06.2016 απόφαση (ΑΔΑ 6ΡΦΘ4653Ο7-0ΙΙ) της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681286/22.06.2016. Επίσης, στο ΓΕΜΗ
καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681201/22.06.2016 η υπ’ αριθμόν 456406/22.06.2016
γνωστοποίηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
28.03.2016 των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης
των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
Η προτεινόμενη, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ορίσθηκε σε €0,30
ανά μετοχή, δηλαδή, ίση με την ονομαστική αξία αυτών. Σημειώνεται ότι η τιμή κλεισίματος της
μετοχής της Εταιρείας την προηγούμενη χρηματιστηριακά εργάσιμη ημέρα σε σχέση με την ημέρα
σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (28.03.2016), προσαρμοσμένη για το reverse split της
μετοχής σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές, ήταν €1,14. Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης
ύψους €0,30 των μετοχών είναι κατώτερη της (προσαρμοσμένης για το reverse split) μέσης τιμής
κλεισίματος (€2,22) στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τους 12 μήνες (30.03.2015-24.03.2016) προ της
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η τιμή αυτή διαθέσεως κρίθηκε δίκαιη και εύλογη καθόσον οι προηγούμενες δύο ανάλογες αυξήσεις
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, συνολικού ύψους €68,4 εκατομμυρίων, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν το 2013 και το 2015 πάλι υπέρ του βασικού μετόχου και πιστωτή J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ,
είχαν πραγματοποιηθεί σε τιμή πολλαπλάσια της λογιστικής αξίας αλλά και της μέσης χρηματιστηριακή
τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας, προσφέροντας σημαντική υπεραξία στους υπόλοιπους
μετόχους της Εταιρείας.
4.9 Δικαιώματα Μετόχων
4.9.1 Γενικά
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους στην εν θέματι
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.03.2016. Αυτό όμως δεν αναιρεί τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχουν
ως μέτοχοι της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4099/2012, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες
σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει
την αξιολόγηση των κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που
μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς
ή, ανάλογα με την περίπτωση, την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποια από τις δύο
περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.
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4.9.2 Δικαίωμα μερίσματος
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή
αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με
το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο
τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 για την
καταβολή του μερίσματος.
γ) η Γενική Συνέλευση την μετόχων της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
από τη Γενική Συνέλευση, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ’ αυτούς μέσα σε
δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Οι νέες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ενσωματώνουν πλήρη δικαιώματα λήψης μερίσματος από τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας,
αρχής γενομένης από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο Χρηματιστήιο Αθηνών.
4.9.3 Δικαίωμα Ψήφου και Περιορισμοί
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες κοινές και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει
ειδικά προνόμια, δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών
ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως προβλέπεται
στις σχετικές διατάξεις.
Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του Ν. 2396/1996, μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται
ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν
εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο
εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας Εταιρείας ως μέτοχος.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο κ.ν.
2190/1920. Δεδομένου, ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ισχύει η σχετική περί
χρηματιστηρίου νομοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων μετόχων,
ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων.
Σύμφωνα με το Νόμο, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του. Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση, στα
κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο
και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας. Τα δικαιώματα που
απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του
μετόχου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών
Συνελεύσεων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα
(10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας (άρθρο 27 παρ. 1
του κ.ν.2190/1920).
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ψηφοφορία των μετόχων κατά
τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.
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Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων στο οποίο τηρούνται οι μετοχές της Εταιρείας δεδομένου ότι είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και
επομένως άυλες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης
βεβαίωσης του ΣΑΤ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του
τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από
την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην
Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην
επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές
προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή
η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το
αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος και η άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία τη Γενικής
Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο τυχόν διορισμός
αντιπροσώπου ή η ανάκλησή του πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως τρεις (3) ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω
θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με τη ρητή άδειά της.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας, για την
κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης (ή προνομίου, εφόσον πρόκειται για μετοχές
του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920) και για τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών συμφωνούν
με τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ήτοι απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της
Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων.
4.9.4 Δικαίωμα Προτίμησης
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων
μετοχών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο,
κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να
γίνεται μέσα στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το
όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, και πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15)
ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι
μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης
πρόνοιας της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι
υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς
μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 χρονικά όρια.
Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, και μετά
από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων
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εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της
πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι
ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται
μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που
τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4.9.5 Δικαίωμα στο προϊόν εκκαθάρισης
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν έχουν εκδοθεί μετοχές από την Εταιρεία που να παρέχουν
στους κατόχους τους δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των
άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση. Επομένως, όλα τα σετικά ζητήματα
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, πλην πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της
εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των
εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι διατάξεις
για το Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Κατά τη διάρκεια της
εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.
Μετά τη λήψη απόφασης για εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή όλων των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας, και περατώνουν δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της, εισπράττουν
τις απαιτήσεις της και εκποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να εξοφλήσουν όλα τα χρέη
της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και
τα συμφέροντα της υπό εκκαθάριση Εταιρείας. Ειδικότερα, διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τους
κανόνες του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.2190/1920, όπως
ισχύει.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις
οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
4.9.6 Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι οποίες επαναλαμβάνονται
και στο Καταστατικό της Εταιρείας, τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα ακόλουθα:
1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση
από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια
διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα
πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο
26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
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απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται
με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία
της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί στους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την
χρονολογία αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη
των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν μπορούν να μετάσχουν και
νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Ν. 2190/1920.
4. α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την
Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και
κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε άλλη υφισταμένη σύμβαση μ’ αυτά τα πρόσωπα
και από οποιαδήποτε αιτία.
β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις
απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, την τυχόν
αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύει το αρμόδιο
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες
που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται
με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω (1-7) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα
στον οποίο τηρούνται οι σχετικές εισηγμένες αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του ανωτέρω φορέα και της Εταιρείας.
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9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των
νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες
πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριετία (3) από τη χρονολογία της έγκρισης
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο
αρμόδιο Δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το
δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας δεν δικαιολογείται ο έλεγχος με βάση την παρούσα παράγραφο.
11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο
δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της
Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.9.7 Προτάσεις Εξαγοράς
Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ή
γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόταση εξαγοράς της Εταιρείας.
4.9.8 Φορολογία Μερισμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) (ν.4172/2013), το
εισόδημα από μερίσματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθ. 36 ΚΦΕ), φορολογείται σήμερα με συντελεστή
10%, όμως για τα μερίσματα που αποκτώνται από 01.01.2017 ο συντελεστής ανέρχεται σε 15%
σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 7 ν. 4387/16 (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του ΚΦΕ
περί απαλλαγής ορισμένων ενδοομιλικών πληρωμών).
Ο φόρος αυτός παρακρατείται κατά την καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με το άρθ. 64 ΚΦΕ. Με την
παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρεώση μόνο όταν πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα (άρθ. 64 παρ. 3 ΚΦΕ). Αντίθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (σημ. τα ορίζει το άρθρο
45), τότε όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θεωρούνται έσοδα
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και
τα έσοδα από μερίσματα. Κατά συνέπεια, ο παρακρατούμενος φόρος για τη φορολογία μερισμάτων
εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση, ο παρακρατηθείς
φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική
δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά περίπτωση
(άρθ. 64 παρ. 4 ΚΦΕ).
4.9.9 Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιριών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
Κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία), όπως αυτά ορίζονται στο άρθ. 42 ΚΦΕ που πραγματοποιούνται από
μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν λιγότερο από 0,5% του
μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη δεν υπόκεινται σε φορολόγηση ως κεφαλαιακά κέρδη ανεξάρτητα από
το αν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τα
κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία) που πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών, οι οποίες
αποκτήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας.
Δυνάμει του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/13), τα κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία) που
πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν μετά την 1η
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Ιανουαρίου 2009 από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του
εκδότη και τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος θα υπόκεινται σε φόρο ποσοστού 15% (άρθ.
43 ΚΦΕ), μετά το συμψηφισμό των σχετικών ζημιών των προηγουμένων πέντε ετών από την πώληση
εισηγμένων μετοχών ή άλλων κινητών αξιών, μη εισηγμένων μετοχών, μεριδίων σε προσωπικές
εταιρείες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων και παράγωγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο εν λόγω φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για το
συγκεκριμένο εισόδημα. Γενικά, το εν λόγω φορολογητέο εισόδημα θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ
των τιμών απόκτησης και πώλησης των ίδιων μετοχών. Η τιμή απόκτησης και η τιμή πώλησης των
μετοχών καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, που εκδίδονται από τις
χρηματιστηριακές εταιρείες, τον οποιοδήποτε φορέα ή το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρεία
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες κατατίθενται στο Χ.Α. κατά την ημέρα διακανονισμού της
συναλλαγής.
Σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση μετοχών που
εισπράχθησαν από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του
εκδότη και που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας απαλλάσσονται από τη φορολόγηση εισοδήματος στην Ελλάδα, υπό την
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει στις φορολογικές αρχές της Ελλάδος τα έγγραφα που
απαιτούνται από την εφαρμοστέα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας για να αποδείξουν τη
φορολογική τους κατοικία.
Αν τα κεφαλαιακά κέρδη πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από φυσικά
πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη και τα οποία είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δρουν εντός του πεδίου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα
κέρδη αυτά θα συνιστούν συνήθη επιχειρηματικά έσοδα και θα συναθροίζονται με τα λοιπά έσοδα από
επιχείρηση αυτών των φυσικών προσώπων, ώστε το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα να φορολογηθεί
στο τέλος της χρήσης με συντελεστή 26% για τα πρώτα €50.000 και 33% από εκεί και έπειτα.
Όμως, ήδη δυνάμει του άρθ. 112 παρ. 5 ν. 4387/16 τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016, φορολογούνται με την κλίμακα του άρθ. 15 παρ. 1 ΚΦΕ η
οποία θεσπίζει συντελεστή φόρου 22% για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, 29% για εισόδημα από 20.001
έως 30.000, 37% για εισόδημα από 30.001 έως 40.000 και 45% για εισόδημα από 40.001 και άνω. Η
απόφαση 1105/11.04.2014 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες
τεκμαίρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της
μεταβίβασης των εισηγμένων μετοχών.
Κεφαλαιακά κέρδη από διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται από νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, με την οποία εγκατάσταση
συνδέονται τα σχετικά κέρδη, θα υπόκεινται στον εταιρικό φόρο ποσοστού 29% (κατ’ άρθ. 58 ΚΦΕ
όπως διαμορφθώθηκε με το άρθ. 1 παρ. 4 ν. 4334/15).
Κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση μετοχών, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει εν ισχύ σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται σε
φορολόγηση στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει στις φορολογικές
αρχές της Ελλάδος τα έγγραφα που απαιτούνται από την εφαρμοστέα σύμβαση αποφυγής διπλής
φορολογίας για να αποδείξουν τη φορολογική τους κατοικία και ότι η σχετική σύμβαση αποκλείει τη
φορολόγηση των κερδών αυτών στην Ελλάδα.
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
οι οποίες έχουν φορολογική κατοικία είτε σε χώρα με την οποία η Ελλάδα δεν έχει εν ισχύ σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας είτε σε χώρα που έχει εν ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με
την Ελλάδα αλλά η σύμβαση αυτή δεν αποκλείει τη φορολόγηση των σχετικών κεφαλαιακών κερδών
στην Ελλάδα, μπορεί είτε να μην υπόκεινται σε φορολόγηση κεφαλαιακών κερδών στην Ελλάδα είτε να
έχουν όμοια φορολογική αντιμετώπιση με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
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Η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών από την πώληση των μετοχών είναι
σύνθετη και για το λόγο αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους συμβούλους
για τη φορολόγηση της μεταβίβασης μετοχών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2 τοις χιλίοις (2‰) στην πώληση μετοχών της Εταιρείας (αρ 9 του ν.
2579/1998). Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών,
επιβάλλεται δε και στις χρηματιστηριακές και στις εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών.
4.9.10 Φόρος δωρεάς και κληρονομίας
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από τον Ν.
3841/2010, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αιτία θανάτου, δωρεάς ή
γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς, ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα με τη
συγγενική σχέση του δικαιούχου με τον δωρητή / κληρονομούμενο και με βάση ανά κατηγορία
δικαιούχου κλίμακα με προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας.
Υποκείμενο του φόρου είναι ο δικαιούχος της κτήσης, ανάλογα με το ύψος της περιουσίας που αποκτά,
και χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης λογίζεται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς,
δηλαδή ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου, ή ο χρόνος παράδοσης των μετοχών στην περίπτωση
της δωρεάς.
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας εισηγμένων και διαπραγματεύσιμων μετοχών λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος της τιμής πώλησής τους κατά το πριν από το θάνατο ή τη δωρεά εξάμηνο χρονικό
διάστημα.
4.10 Δαπάνες Έκδοσης
Τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα της Εταιρείας από την εν θέματι αύξηση κεφαλαίου ανέρχονται σε €29,6
εκατομμύρια περίπου.
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τέλος
υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ.λπ.) εκτιμώνται ως ακολούθως:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1)
Φόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού (2)
Τέλος Εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου
Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δικαιώματα Χρηματιστηρίου Αθηνών
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία

(ποσά σε € ‘000)
300
30
8
12
50
5
405

(1) Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αυξήσεως του
ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου.
(2) Ο φόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέρχεται σε 1‰ επί του ποσού της αυξήσεως του
ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου.
4.11 Μείωση Διασποράς – Αραίωση (Dilution)
Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων, υπέρ του Πιστωτή και Κύριου Μετόχου, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της
Εταιρείας.
Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υπολοίπων
μετόχων, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 12% της αρχικής τους μετοχικής θέσης, ενώ το ποσοστό του
Κύριου Μετόχου αυξήθηκε από 92,90% σε 99,16%.

109
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, πριν και μετά την ολοκλήρωση
της εν θέματι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με στοιχεία μετοχολογίου της 30.06.2017. Η
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ελέγχεται μετοχικά αλλά και διοικητικά από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, κατά την έννοια του
Ν.3556/2007.

Μέτοχος

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός
Ποσοστό επί
Μετοχών
συνόλου
12.508.748
92,896%
335.693
2,493%

1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του
Γεωργίου
3. Επενδυτικό Κοινό <2%
620.849
4,611%
Σύνολο
13.465.290
100,000%
Πηγή: Στοιχεία της 30.06.2017 από το μετοχολόγιο της Εταιρείας

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός
Ποσοστό επί
Μετοχών
συνόλου
112.508.748
99,157%
335.693
0,296%
620.849
113.465.290

0,547%
100,000%

Η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση εκ των ανωτέρω μετόχων προς το επενδυτικό κοινό βάσει του
Ν.3556/2007 σχετικά με σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας είναι η εξής:


Την 15.02.2016, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποίησε ότι η μετοχική της θέση ανήλθε σε 92,896%,
δηλαδή η γνωστοποίηση αφορά στην μετοχική της θέση πριν την εν θέματι αύξηση κεφαλαίου.

Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μέτοχος
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ θα προβεί εκ νέου στις σχετικές γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3556/2007 για σημαντική
μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία.
Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πέραν των όσων αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 2% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας.
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