T.E.K. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΡ. ΜΑΕ 30340/62/Β/94/16
Ποσά κλειομένης χρήσης 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008

Αν/στη αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμ.
χρήσης 2009

Αν/στη αξία

Ποσά προηγ.
χρήσης 2008

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο

277.664,75

277.664,75

0,00

277.664,75

266.809,25

10.855,50

1. Καταβλημένο (110.000 μετοχές των 5,10 €)

561.000,00

561.000,00

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις

368.163,74
895.924,81

0,00
393.934,64

368.163,74
501.990,17

368.163,74
891.766,81

0,00
345.806,92

368.163,74
545.959,89

ΙIΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992

110.278,60

110.278,60

και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα

522.275,92
367.398,58

360.547,02
273.053,19

161.728,90
94.345,39

520.612,92
359.051,76

348.672,71
261.553,62

171.940,21
97.498,14

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποήσεων ΓΙΙ

245.605,95
78.887,43
2.478.256,43

167.795,75
0,00
1.195.330,60

77.810,20
78.887,43
1.282.925,83

241.833,36
60.802,53
2.442.231,12

143.605,46
0,00
1.099.638,71

98.227,90
60.802,53
1.342.592,41

1. Τακτικό αποθεματικό
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
4. Έκτακτα Αποθεματικά

232.668,00
0,00
33.358,11

227.668,00
4.807,00
33.358,11

5. Αφορ.αποθεματικά Ειδ.Διατ.Νόμων

246.001,63

246.001,63

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

2.755.921,18

1.472.995,35

1.282.925,83

2.719.895,87

1.366.447,96

1.353.447,91

5α. Αφορ.Αποθ.Τεχν. & Οικ. Επιχειρ.

293.357,94

293.357,94

805.385,68

805.192,68

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο

1.307.547,50

1.760.729,05

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)

2.784.211,78

3.237.200,33

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών

38.113,22

91.158,09

IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

648.488,26
11.057,16

714.359,00
10.892,16

659.545,42

725.251,16

1.942.471,25

2.078.699,07

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

172.274,96
20.935,39
193.210,35

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι

1.083.507,00
181.155,95
1.264.662,95

587.864,99

1.714.335,22

2α. Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ. βραχυπρ.υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες

586.306,00
1.691.667,00
14.355,32
109.323,02
62.401,95

152.547,18
600.000,14
0,00
162.308,77
67.341,64

στην επόμενη χρήση
8. Yποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχ/σεις
10. Μερίσματα πληρωτέα

55.433,08
13.998,54
657.000,00
3.778.349,90

59.850,52
13.998,54
280.000,00
3.050.382,01

2.575.577,07
0,00
355.152,56
64.290,46
2.995.020,09

878.276,59
30.000,00
877.655,68
173.850,26
1.959.782,53

5.003,99
1.464.969,22
1.469.973,21

37.411,08
1.038.184,80
1.075.595,88

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

4.658.203,65

4.300.041,36

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓΙΙ)

3.816.463,12

3.141.540,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)

6.600.674,90

6.378.740,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

6.600.674,90

6.378.740,43

7.917.404,34

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

5.884.775,33

7.917.404,34

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

5.884.775,33

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 1.302.645,12 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 2) Η προτεινόμενη διανομή μερίσματος, τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, από το 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.3) Η εταιρεία δεν εμφανίζει στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ποσό € 1.000.000,00 που διανεμήθηκε από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων με αποφάσεις Έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων της 6/11/2009 και 30/12/009.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2009
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
1. Εταιρείας
2. Κοινοπραξιών
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων

11.371.433,20

8.720.242,36

11.371.433,20
2.989.010,79
14.360.443,99

Μικτά αποτελέσματατα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης
Πλέον :
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης
Πλέον :
1.Έσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

8.720.242,36
3.194.923,15
11.915.165,51
10.453.934,18
917.499,02
22.678,33

8.073.419,27
646.823,09
9.266,60

940.177,35
63.282,85
876.894,50

656.089,69
48.403,27
607.686,42

152.935,07
2.846,38
155.781,45

Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -29.924,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες
20.180,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

Ποσά προηγούμ. χρήσης 2008

-29.924,80

4.807,00
3.119,61
20.180,31

670.067,26
707,49
670.774,75
125.856,65
1.002.751,15

-12.253,70
990.497,45

146.301,62

-145.390,33

-145.390,33

163.746,44

18.096,00
0,00
163.746,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
χρήσης 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
990.497,45
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών )
προηγούμενων χρήσεων
760.729,05
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
0,00
Σύνολο
1.751.226,50
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό Αποθεματικό
3α. Μερίσματα κερδών προηγ. χρήσεων
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο

1.150.815,95
-13.345,89
2.124.890,46

208.679,00

79.161,41

1.542.547,50

2.045.729,05

5.000,00
230.000,00
1.307.547,50

5.000,00
280.000,00
1.760.729,05

1.542.547,50

2.045.729,05

525.384,42
1.133.070,84
Θεσ/νίκη 30 Απριλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
-145.650,44
987.420,40

173.273,19
ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΨΑΝΗΣ

146.301,62

Ποσά προηγ.
χρήσης 2008
987.420,40

0,00
990.497,45

173.273,19

0,00

ΑΖ 671641

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
T 210081

987.420,40
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
Καταστάσεων:
Ελέγξαμε
τις ανωτέρω
Οικονομικές
Καταστάσεις
της “T.E.K.
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” , πουΑΝΩΝΥΜΗ
αποτελούνται
από τον ισολογισμό
της 31ης από
Έκθεση επί
επίτων
τωνΟικονομικών
Οικονομικών
Καταστάσεων.
Ελέγξαμε
τις ανωτέρω
οικονομικές
καταστάσεις
τηςΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Εταιρείας «T.E.K.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που αποτελούνται
Δεκεμβρίου 2008, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.
τον
ισολογισμό
2009, την κατάσταση
πίνακα
διάθεσης
αποτελεσμάτων
της χρήσεως
την ημερομηνία
αυτή,
καθώςμε
καιτατο
σχετικόΠρότυπα
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης
για τις
Ευθύνη
Διοίκησηςτης
για31
τις Δεκεμβρίου
Οικονομικές Καταστάσεις:
Η Διοίκησηαποτελεσμάτων
της εταιρείας έχει και
την τον
ευθύνη
για την
κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση
αυτώνπου
των έληξε
Οικονομικών
Καταστάσεων
σύμφωνα
Λογιστικά
που προδιαγράφονται
από την Ελληνική
Οικονομικές
διοίκηση σχεδιασμό,
είναι υπεύθυνη
για την
και εύλογη εσωτερικού
παρουσίαση
αυτώνσχετικά
των οικονομικών
καταστάσεων
σύμφωνα μεοικονομικών
τα Λογιστικά
Πρότυπα που
προδιαγράφονται
από ανακρίβεια,
την Ελληνική
Νομοθεσία.
Η Καταστάσεις.Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει
εφαρμογή
και κατάρτιση
διατήρηση συστήματος
ελέγχου
με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση
καταστάσεων,
απαλλαγμένων
από ουσιώδη
πουΝομοθεσία,
οφείλεται σεόπως
απάτη ή
λάθος.
ευθύνητιςαυτή
περιλαμβάνει
επίσηςπου
τηνηεπιλογή
και καθορίζει
εφαρμογή ως
κατάλληλων
λογιστικών
και την
διενέργεια
λογιστικώνοικονομικών
εκτιμήσεων που
είναι λογικέςαπαλλαγμένων
για τις περιστάσεις.
και γιαΗεκείνες
εσωτερικές
δικλείδες
διοίκηση
απαραίτητες
ώστε πολιτικών
να καθίσταται
δυνατή
η κατάρτιση
καταστάσεων
από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
Ευθύνη
Ελεγκτή:
Δική
μας
ευθύνη
είναι
η
έκφραση
γνώμης
επί
αυτών
των
Οικονομικών
Καταστάσεων,
με
βάση
τον
έλεγχό
μας.
Διενεργήσαμε
τον
έλεγχο
σύμφωνα
με
τα
Ελληνικά
Ελεγκτικά
Πρότυπα,
που
είναι
εναρμονισμένα
με
τα
Διεθνή
Ελεγκτικά
λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. 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
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 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
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 οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη
ανακρίβεια.
ουσιώδη
περιλαμβάνει
τη διενέργεια
διαδικασιών
για τεκμηρίων,
την απόκτηση
ελεγκτικών
τεκμηρίων,
σχετικά με
ταπεριλαμβάνονται
ποσά και τις γνωστοποιήσεις
οικονομικές
καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες
βασίζονται
Ο έλεγχοςανακρίβεια.
περιλαμβάνειΟτηέλεγχος
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την συγκέντρωση
ελεγκτικών
σχετικά
με τα ποσά
και τις πληροφορίες
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στις οικονομικέςστις
καταστάσεις.
Οι διαδικασίες
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περιλαμβάνουν
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οικονομικών
καταστάσεων,
λόγω απάτης
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αυτού,
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υπόψη το
σύστημα
εσωτερικού
ελέγχου
με την κινδύνου,
κατάρτιση και
στην κρίση τουτην
ελεγκτή
περιλαμβανομένης
της εκτίμησης
τωντων
κινδύνων
ουσιώδους
ανακρίβειας
των οικονομικών
που
οφείλεται
είτεο σε
απάτηλαμβάνει
είτε σε λάθος.
Κατά
τη διενέργεια
αυτών
τωνσχετικά
εκτιμήσεων
ο
εύλογη
παρουσίαση
των
οικονομικών
καταστάσεων,
με σκοπό τομε
σχεδιασμό
ελεγκτικών
διαδικασιών
για τις περιστάσεις
και όχι γιακαταστάσεων
την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας
του συστήματος
εσωτερικού
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περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 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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περίπου. 2.Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 130 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από
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Γνώμη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά
πρόβλεψη ποσού ευρώ 70 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
την 31 Δεκεμβρίου 2008 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
3.
Η
εταιρεία
δεν
έχει
ελεγχθεί
από
τις
φορολογικές
αρχές
για
τις
χρήσεις
2007
έως
και
2009,
με
συνέπεια
να
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χρόνο
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ελέγχου.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές
στα πλαίσια
οριζομένων
από τα άρθρα
43α καιΗ37έκβαση
του
του
Κ.Ν.φορολογικού
2190/1920 . 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.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 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. 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.
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