T.E.K. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ. ΜΑΕ 30340/62/Β/94/16
Ποσά κλειομένης χρήσης 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010

Αν/στη αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αν/στη αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα

χρήσης 2010

Ι.Μετοχικό κεφάλαιο

0,00

368.163,74

368.163,74

0,00

368.163,74

895.924,81

472.305,71

423.619,10

895.924,81

433.205,49

462.719,32

547.657,80

434.089,82

113.567,98

535.594,94

397.387,69

138.207,25

5. Μεταφορικά μέσα

446.526,59

319.766,31

126.760,28

418.545,33

305.039,84

113.505,49

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

269.098,59

212.001,01

57.097,58

265.210,46

188.123,90

77.086,56

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποήσεων ΓΙΙ

89.155,54
2.616.527,07

0,00
1.438.162,85

89.155,54
1.178.364,22

78.887,43
2.562.326,71

0,00
1.323.756,92

78.887,43
1.238.569,79

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

2.616.527,07

1.438.162,85

1.178.364,22

2.562.326,71

1.323.756,92

1.238.569,79

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός

Ποσά προηγ.

χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

368.163,74

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Ποσά κλειόμ.

1. Καταβλημένο (170.000 μετοχές των 5,10 €)

867.000,00

867.000,00

1. Τακτικό αποθεματικό

243.268,00

237.668,00

4. Έκτακτα Αποθεματικά

33.358,11

33.358,11

5. Αφορ.αποθεματικά Ειδ.Διατ.Νόμων

60.158,00

60.158,00

5α. Αφορ.Αποθ.Τεχν. & Οικ. Επιχειρ.

293.357,94
630.142,05

293.357,94
624.542,05

1.124.979,88

1.404.929,05

2.622.121,93

2.896.471,10

9.955,09

14.929,20

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)

1. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

526.400,00

526.400,00

2. Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις

91.325,00

105.288,26

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6.053,16
623.778,16

6.053,16
637.741,42

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών

1.802.142,38

1.876.311,21

IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

1. Προμηθευτές

792.947,70

843.502,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2α. Επιταγές πληρωτέες

169.967,26

122.236,43

Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη

3.Τράπεζες λογ. βραχυπρ.υποχρ.

568.276,48

888.819,04

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

346.744,11
62.691,58

435.491,13
63.849,34

3.177,80

23.184,02

0,00

13.998,54

120.000,00

90.000,00

292.767,74

0,00

23.193,66

16.463,18

0,00

46.545,81

315.961,40

63.008,99

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
υλικά- Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις

7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8. Yποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχ/σεις
10. Μερίσματα πληρωτέα

1. Πελάτες

790.775,07

1.975.464,34

2. Επιταγές εισπρακτέες

405.285,00

0,00

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχειρήσεων

560.016,42

478.252,54

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι

20.937,05

0,00

284.793,77
2.061.807,31

29.015,34
2.482.732,22

11. Πιστωτές διάφοροι

30.603,15

36.837,70

2.094.408,08

2.517.918,76

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο

13.008,94

10.359,32

533.565,07

996.907,32

546.574,01

1.007.266,64

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

2.924.342,72

3.553.007,85

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓΙΙ)

2.104.363,17

2.532.847,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)

4.726.485,10

5.429.319,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

4.726.485,10

5.429.319,06

10.784.116,01

12.357.000,27

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

10.784.116,01

12.357.000,27

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 1.302.645,12 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 2) Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. (Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
χρήσης 2011

Ποσά προηγούμ. χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

9.625.217,83

1. Εταιρείας
Σύνολο κύκλου εργασιών

172.699,85

252.586,36
8.179.783,05

Μικτά αποτελέσματατα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

-235.561,97

7.008.335,73
918.860,96

11.144,50

17.467,76

470.584,63

936.328,72

113.493,70

85.662,94

1.404.929,05

1.307.547,50

13,99

186,76

81.777,87

151.342,37
-153.784,10

0,00

-171.140,59

1.599.257,76

1.983.520,97

32.910,50

173.591,92

55.767,38
1.510.579,88

0,00
1.809.929,05

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

850.665,78
151.155,61

-235.561,97

Σύνολο

459.440,13

81.763,88

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

προηγούμενων χρήσεων
προηγουμένων χρήσεων

9.165.777,70

357.090,93

1.Έσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον :

847.114,06

Διαφορές φορολογικού ελέγχου

7.927.196,69

9.797.917,68

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Πλέον :

7.927.196,69

9.625.217,83

2. Κοινοπραξιών

Μείον :

194.328,71

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών )

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Πλέον :

Ποσά προηγ.
χρήσης 2010

-144.382,33

-144.382,33

203.306,83

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό Αποθεματικό
3α. Μερίσματα κερδών προηγ. χρήσεων
6.960,04

8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο

857.625,82

5.600,00

5.000,00

380.000,00

400.000,00

1.124.979,88

1.404.929,05

1.510.579,88

1.809.929,05

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες

8.978,12

8.978,12

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

-8.978,12

10.511,76

10.511,76

194.328,71
132.087,13

Θεσ/νίκη 30 Απριλίου 2012

-10.511,76
847.114,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

128.426,32

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

132.087,13

0,00

128.426,32

194.328,71

0,00
847.114,06

ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΨΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΑΖ 671641

T 210081

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
AE 658194
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση
των
ΟικονομικώνΚαταστάσεων:
Καταστάσεων:Ελέγξαμε
Ελέγξαμετις
τιςανωτέρω
ανωτέρωοικονομικές
Οικονομικές καταστάσεις
Καταστάσεις της
της Εταιρείας
“T.E.K. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
, που
αποτελούνται
από
τοντον
ισολογισμό
τηςτης
31ης
Έκθεση
επίεπί
των
Οικονομικών
«T.E.K. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που
αποτελούνται
από
ισολογισμό
31Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου2008,
2011
τηνκατάσταση
κατάστασηαποτελεσμάτων
αποτελεσμάτωνκαι
και τον
τον πίνακα
πίνακα διάθεσης
διαθέσεωςαποτελεσμάτων
αποτελεσμάτωντης
της χρήσεως
χρήσεωςπου
πουέληξε
έληξε την
την ημερομηνία
ημερομηνία αυτή,
την
αυτή,καθώς
καθώςκαι
καιτοτοπροσάρτημα.
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Ευθύνη
της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις:
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη
Η αυτή
διοίκηση
είναι υπεύθυνη
κατάρτιση
και εύλογη
παρουσίαση
αυτών πολιτικών
των οικονομικών
καταστάσεων
σύμφωνα
με τα Λογιστικά
Πρότυπα
πουτις
προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
περιλαμβάνει
επίσης για
τηντην
επιλογή
και εφαρμογή
κατάλληλων
λογιστικών
και την διενέργεια
λογιστικών
εκτιμήσεων
που είναι
λογικές για
περιστάσεις.
κωδ.Ν.
2190/1920,
όπωςμας
καιευθύνη
για εκείνες
εσωτερικές
δικλείδες
που των
η διοίκηση
καθορίζει
ως απαραίτητες
ώστε
καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών
καταστάσεων
από ουσιώδη
πουμε
οφείλεται
σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη
Ελεγκτή: Δική
είναι ητιςέκφραση
γνώμης
επί αυτών
Οικονομικών
Καταστάσεων,
με βάση
τοννα
έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχο
σύμφωνα με
τα Ελληνικάαπαλλαγμένων
Ελεγκτικά Πρότυπα,
που είναι ανακρίβεια
εναρμονισμένα
τα Διεθνήείτε
Ελεγκτικά
Πρότυπα.
Τα
Ευθύνη
Πρότυπα
τουαυτά
Ελεγκτή:
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο
έλεγχος
περιλαμβάνει
τη
διενέργεια
διαδικασιών
για
την
συγκέντρωση
ελεγκτικών
τεκμηρίων,
σχετικά
με
τα
ποσά
και
τις
πληροφορίες
που
περιλαμβάνονται
στις
οικονομικές
καταστάσεις.
Οι
διαδικασίες
επιλέγονται
κατά
την
κρίση
του
ελεγκτή
και
περιλαμβάνουν
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
την εκτίμηση του
κινδύνου
ανακρίβειας
των οικονομικών
καταστάσεων,
απάτης
ή λάθους.
Για την εκτίμηση
αυτού, καταστάσεις
ο ελεγκτής λαμβάνει
υπόψη το σύστημα
εσωτερικού
ελέγχου σχετικά
με την
κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση
των για
δεοντολογίας,
καθώς
και ναουσιώδους
σχεδιάζουμε
και διενεργούμε
τον έλεγχο
με σκοπό τηνλόγω
απόκτηση
εύλογης
διασφάλισης
για τοτου
εάνκινδύνου
οι οικονομικές
είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος
περιλαμβάνει
τη διενέργεια
διαδικασιών
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
υποχρεώσεων, που αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίστηκε € σε 164 χιλ. περίπου. Για τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, με συνέπεια η καθαρή θέση της επιχείρησης να είναι κατά το ποσό αυτό
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ελέγχου. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
2190/1920 .
Γνώμη με Επιφύλαξη:
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν.2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία (Κωδ.Ν. 2190/1920) , η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη θυγατρική εταιρεία "ΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."

Αθήνα, 5 Μαΐου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79 ΑΘΗΝΑ ΤΚ.10434
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘ. ΓΙΑΤΡΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19141

