ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
ΑΡ.ΓΕΜΗ :28422912000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

κτήσεως

ΑΡ. ΜΑΕ 33485/10/Β/95/05
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη

Αξία

αξία

κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις

5.088,07
204.443,89
209.531,96

5.088,07
204.443,89
209.531,96

0,00
0,00
0,00

5.088,07
204.443,89
209.531,96

5.088,07
204.443,89
209.531,96

0,00
0,00
0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2.252.324,28
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
178.373,56
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισµός
31.831,45
5. Μεταφορικά µέσα
45.186,11
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
45.144,05
Σύνολο ακινητοποίησεων
2.552.859,45

0,00
173.114,14
22.758,15
28.652,74
39.158,66
263.683,69

2.252.324,28
5.259,42
9.073,30
16.533,37
5.985,39
2.289.175,76

2.200.938,67
197.871,70
31.831,45
45.186,11
44.600,15
2.520.428,08

0,00
151.093,07
18.525,69
24.052,74
35.756,19
229.427,69

2.200.938,67
46.778,63
13.305,76
21.133,37
8.843,96
2.291.000,39

ΙΙΙ.

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχ/σεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

171.936,94
1.587,33
173.524,27
2.462.700,03

Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )

Ποσά κλειόµενης

Α.

αξία

1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατ
6. Αφορολόγητα αποθεµατικά
τεχν. Επιχειρήσεων

182.076,94
1.587,33
183.664,27
2.474.664,66

ΙΙ.

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.
11. Χρεώστες διάφοροι

ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως

76.625,75
76.625,75

97.000,00
97.000,00

601.099,92
3.052.183,74
33.074,47
3.686.358,13

436.420,08
3.450.638,44
99.730,98
3.986.789,50

214.821,87
25.427,63
240.249,50
4.003.233,38

172.907,14
153.432,53
326.339,67
4.410.129,17

6.465.933,41

6.884.793,83

2,00
2.853.080,78
2.853.082,78

Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2011

936.600,00
396,05

ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

Β.
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
Αποθέµατα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
χρήσεως 2012
I. Κεφάλαιο µετοχικό
(312.200 µετοχές των 3 €)
1. Καταβληµένο
936.600,00
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρο/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στ.
15.821,37

Γ.

2,00
2.764.949,44
2.764.951,44

354.338,28
24.529,82

354.338,28
24.529,82

254.786,74
633.654,84

254.786,74
633.654,84

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών ή ζηµιών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

3.431.643,37
5.017.719,58

3.639.748,19
5.210.399,08

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζ.προσωπικού

3.632,23

2.333,35

52.916,55
13.415,11
1.172.689,23
63.315,07
10.268,42
100.000,00
31.977,22
1.444.581,60

79.269,43
88.451,72
1.222.344,09
17.385,21
112.837,32
16.741,44
100.000,00
35.032,19
1.672.061,40

6.465.933,41

6.884.793,83

2,00
2.853.080,78
2.853.082,78

2,00
2.764.949,44
2.764.951,44

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµεων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών
4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως

Σηµείωση: 1) Η τελευταία αναπροσαρµογλη των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 έγινε στην χρήση 2012
2)Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης ποσού € 2.300.000,00 για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων

.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις )
α. Εταιρείας
β. Κοινοπραξιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

656.361,12

1.284.985,43

656.361,12
817.998,99
1.474.360,11

Μείον: Κόστος πωλήσεων
Mικτά κέρδη (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα εσοδα εκµετάλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοίκητικής λειτουρ.
71.310,71
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
149.727,00
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1.Εσοδα συµµετοχών
84.708,18
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα και ζηµιές συµµετοχών
14.523,16
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
133.516,38
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελεσµατα
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
1.304,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
17.793,85
Μείον: Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
17.793,85
ΚΑΘΑΡΑ αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) περιόδου προ φόρων
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΟΚΟΣΙΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 273585

1.284.985,43
1.892.279,11
3.177.264,54
482.812,58
173.548,54
4.020,00
177.568,54

859.840,20
425.145,23
4.020,00
429.165,23
61.145,44
174.131,55

221.037,71
-43.469,17

235.276,99
193.888,24

Ποσά κλειόµενης

Ποσά προηγ/νης

χρήσεως 2012

χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζηµιές) χρήσης
(+) Κέρδη προηγ. Χρήσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος

-108.104,82
3.639.748,19
3.531.643,37

737.290,48
3.058.822,11
3.796.112,59
20.526,19

∆ιάθεση κερδών

3.531.643,37

3.775.586,40

100.000,00
3.431.643,37

35.838,21
100.000,00
3.639.748,19

1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Μερίσµατα Πληρωτέα
8. Υπόλοιπο κερδών είς νέο

682.140,47
-63.331,36
-106.800,53

135.922,73

546.217,74
740.105,98

1.304,29
-108.104,82

2.815,50

2.815,50
737.290,48

56.230,28
56.230,28

0,00
-108.104,82
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

0,00
737.290,48
Ο Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΕ 249762

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Λ. ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ
Α.∆.Τ. AI269433
ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 24205 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012,
"COMPUTER
SOLUTIONS
την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς
και το σχετικό
προσάρτηµα. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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 οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1. ∆εν έχει σχηµατιστεί από παλαιότερες χρήσεις πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις ποσού € 240.000,00 για ενδεχόµενη ζηµία της εταιρείας από την µη είσπραξη επισφαλών και σε
καθυστέρηση απαιτήσεων, µε συνέπεια οι απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το προαναφερθέν ποσό. 2. Ζηµιά ποσού € 66.800,00 από την συµµετοχή σε κοινοπραξία εκτελέσεως τεχνικών έργων που προέκυψε στην
παρούσα χρήση, δεν λογίστηκε στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ιδία κεφάλαια στις οικονοµικές καταστάσεις να εµφανίζονται βελτιωµένα κατά το προαναφερθέν ποσό. 3. Η εταιρεία έχει από το νόµο
υποχρέωση να καταβάλλει στο προσωπικό της αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την συνταξιοδότησή του. Το ποσό των δεδουλευµένων αυτών υποχρεώσεων ανέρχεται κατά την 31/12/2012 σε € 6.000,00, το οποίο θα επιβάρυνε
τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Σε σχέση µε τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις επειδή δεν αναγνωρίζεται από την φορολογική νοµοθεσία, µε συνέπεια η καθαρή θέση της
εταιρείας να εµφανίζεται βελτιωµένη κατά το προαναφερθέν ποσό. 4. Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2012. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό
να εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για ενδεχόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά
διαχειριστικών χρήσεων
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίρου θέµατος και τις πιθανές επιπτώσεις του τέταρτου θέµατος που µνηµονεύεται 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 ∆εκεµβρίου 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.
Άλλο θέµα
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο λογαριασµός «Γ.ΙΙΙ.2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» ποσού € 171.936,94 αντιπροσωπεύει συµµετοχή της εταιρείας σε
κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων και σε λοιπές εταιρείες, οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι δοσοληψίες της εταιρείας µε τις εν λόγω κοινοπραξίες και εταιρείες συνολικού χρεωστικού
υπολοίπου κατά την 31/12/2012 € 3.052.183,74 απεικονίζονται στον λογαριασµό του ενεργητικού «∆.ΙΙ.5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων», τα δε έσοδα από αυτές τις συµµετοχές ποσού € 84.708,18 προκύπτουν
από βεβαιώσεις ή από τις φορολογικές δηλώσεις των κοινοπραξιών και εταιρειών.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Πάτρα, 29 Μαϊου 2013
ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Ι. Κουτρουµάνης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611
"COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

