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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2012 31/12/2011 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 684.240 745.091 Κύθινο εξγαζηώλ 1.611.769 1.533.070

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 276 394 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 275.742 131.230

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 17.730 49.017 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ

Απνζέκαηα 54.234 0 θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -189.842 -287.176

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.334.794 1.079.339 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ -217.512 -617.761

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 445.522 209.443 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -230.434 -632.641

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.536.796 2.083.284 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε € ) -0,3389 -0,9304

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ( ζε € ) - -

Μεηνρηθό θεθάιαην 680.000 680.000 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ, 

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -410.772 -180.338 επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ -102.756 -208.846

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 269.228 499.662

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 8.943 26.223 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ - ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 259.306 305.631 Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.999.320 1.251.769 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 2.267.568 1.583.623 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (δ) 2.536.796 2.083.284 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο) -217.512 -617.761

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 87.086 78.330

Πξνβιέςεηο -17.423 15.348

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -29 233

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 23.490 21.398

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -54.234 96.163

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -451.004 1.041.723

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 747.550 -476.914

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -23.490 -21.398

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -22.015 -103.029

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 72.419 34.093

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -26.117 -254.633

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 29 80

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -26.087 -254.553

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 163.462 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 300.000

γ) Απαηηήζεηο 10.083 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - 205.071

δ) Τπνρξεώζεηο 396.023 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - -306.283

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 125.554 Δθηακηεύζεηο γηα απνπιεξσκή δαλείσλ -46.325 -

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 36.773 -46.325 198.787

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 530.761 Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

8. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξεία ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 7 -21.673

       (εθηόο θνηλ/μηώλ) είλαη : 31/12/2012 31/12/2011 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 160 21.833

      Μηζζσηνί (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία) 4 3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 167 160

      Ζκεξνκίζζηνη (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία) 8 16 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

      ύλνιν 12 19 Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

9. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 21/3/2013. 31/12/2012 31/12/2011

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2012 θαη 1/1/2011 αληίζηνηρα) 499.662 832.302

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -230.434 -632.641

Αύμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 300.000

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα - -

12. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010. Απνζεκαηηθά - -

269.228 499.662

Μαξνύζη, 21 Μαξηίνπ 2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΖΛΗΑ ΚΟΝΣΟΓΖΜΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΚΟΤΣΔΡΖ

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 595145 Α.Γ.Σ.  ΑΕ 924646 Α.Γ.Σ.   268601

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα)

6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ έρεη επέιζεη 

δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο.

ΔΡΓΟΝΔΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 58202/01ΑΣ/Β/0580  ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 6315401000

ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ - ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 29, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 8εο ρξήζεωο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

13. ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε €. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ΔΡΓΟΝΔΣ ΑΣΔ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε 

δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή. 

4. Σα θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκό κεηνρώλ.

10. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο από ηελ ίδηα ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

11. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα πνπ λα επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα Γ.Λ.Π..

7. Οη ζπλαιιαγέο ην 2012 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31.12.2012 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηε ζεκείσζε 6.26 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο:

2. Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά από ηελ ζύζηαζή ηεο 15/2/2005 κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 

2012 από Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξ. 5 Ν. 2238/1994.

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εθδόηε πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΝΑ ΑΣΔ, πνπ έρεη  έδξα ζηελ Διιάδα, θαη θαηέρεη πνζνζηό 51% επί ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

5. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.


