ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 121869301000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3357/01NT/B/86/194 )
9ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
1.
3.
4.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία

81.994,51
10.919.734,64
11.001.729,15

82.795,18
10.919.521,65
11.002.316,83

2.276.824,49
988.593,30
20.822.176,63
11.368.073,75
1.091.022,38
3.330.768,58
39.877.459,13

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις(Κ/ξίες)

81.994,26
7.499.476,02
7.581.470,28

0,00
805.388,43
11.406.342,20
7.293.938,93
1.042.735,22
0,00
20.548.404,78

346.000,00
291.141,00
637.141,00
178.528,38

Μείον: Οφειλόμενες δόσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
Ι.
3.
4.
5.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
Παραγωγή σε εξέλιξη (τεχνικά έργα υπό κατασκευή)
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,25
3.420.258,62
3.420.258,87

2.276.824,49
183.204,87
9.415.834,43
4.074.134,82
48.287,16
3.330.768,58
19.329.054,35

2.276.824,49
1.019.443,30
21.913.239,20
11.745.213,72
1.180.296,49
3.331.763,66
41.466.780,86

82.794,93
5.398.514,13
5.481.309,06

0,00
759.196,10
11.386.623,23
6.780.169,49
1.109.715,82
0,00
20.035.704,64

346.000,00
320.308,72
666.308,72
178.528,38

458.612,62
1.568.018,05
2.026.630,67
21.355.685,02

24.062.056,61
1.974.298,41
993.053,15
27.029.408,17

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχ/σεων
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων (Κ/ξιών)
Μείον: Προβλέψεις
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

9.380.624,72
11.171,73

5.048.479,27
166.411,43

III. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

6.104.628,78
163.452,21

4.882.067,84
39.184,48
8.141.932,30
11.912.753,66
589.418,22
36.991.821,02

10.526.615,97
4.965.044,23
70.580,67
3.331.763,66
21.431.076,22

487.780,34
1.591.566,06
2.079.346,40
23.510.422,62

11.832.020,99
42.280,95
455.781,16

5.941.176,57
0,00
6.800,00
12.468.926,31
1.823.139,53
32.570.125,51

16.618,60
8.946,80

7.587,00

7.671,80

442.537,67
94.025,18
536.562,85
64.565.379,04

732.297,58
16.629,08
748.926,66
61.105.373,11

64.791,37
0,00
64.791,37

108.375,61
3.619,24
111.994,85

89.406.114,30

90.248.798,35

531.276,22
65.930.401,83
66.461.678,05

9.277.537,54
73.094.724,85
82.372.262,39

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

11.843.192,72
11.171,73

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(24.650.000 μετοχές των € 0,30)
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

7.395.000,00

7.395.000,00

17,24

17,24

2.276.824,49
260.247,20

25.085.646,09
728.310,04
1.964.693,01
27.778.649,14

9.369.452,99
1.457.576,37
599.435,16

16.618,60
9.031,60

0,25
5.521.007,52
5.521.007,77

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
Μείον : Ζημία από πώληση ή αποτίμηση συμμετοχών
και χρεογράφων προς συμψηφισμό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
VIΙ. Διαφορές ενοποίησης
VIΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας
--- Στο Μετοχικό Κεφάλαιο
--- Στα αποθεματικά και κέρδη - ζημίες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVII+AVIII)

1.476.796,44

1.476.796,44

40.967,56

1.435.828,88
24.295,88
6.276.737,89
9.157.157,35
16.894.020,00
(19.271.760,51)
(1.882.908,42)

300.000,00
(192.721,78)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ.
Ι.
1.
2.
8.

40.895,48

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Δάνεια τραπεζών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ.
1.
2.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Γραμμάτια
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (Κ/ξίες)
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

107.278,22
3.241.646,53

1.435.900,96
24.295,88
6.276.737,89
9.786.999,00
17.523.933,73
(17.034.868,07)
(1.882.908,42)

300.000,00
(91.272,88)

208.727,12
6.209.901,60

129.832,90

142.362,01

20.296.977,57
2.331.667,77
0,00
22.628.645,34

19.589.187,42
2.443.237,62
300,00
22.032.725,04

15.290.720,18
2.674.277,38
9.126.985,33
24.666.433,39
2.628.824,44
1.003.527,91
448.646,65

7.930.224,63
2.708.878,38
12.120.557,41
25.180.626,67
2.192.674,59
2.370.397,50
566.858,94

0,00

0,00

0,00
0,00
7.380.352,96
63.219.768,24
85.848.413,58

328.749,85
0,00
8.390.810,64
61.789.778,61
83.822.503,65

0,00
186.221,29
186.221,29

0,00
74.031,09
74.031,09

89.406.114,30

90.248.798,35

531.276,22
65.930.401,83
66.461.678,05

9.277.537,54
73.094.724,85
82.372.262,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός από την μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε» και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/92) έγινε την 31.12.2008. 3) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των
έργων εφαρμόζεται, κατά πάγια τακτική, η μέθοδος της τμηματικής περατώσεως.4) Επί ακινήτων της μητρικής εταιρίας έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 2.000.000,00 για την εξασφάλιση συναφθείσας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου. 5) Επί των πλωτών και μηχανημάτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί βάρη ύψους €
27.500.000,00 για κάλυψη του ομολογιακού δανείου. 6) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού "Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες" αφορά κυρίως τα υπολοιπόμενα των καταγγελθέντων άληκτων μισθωμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων. 7) Συμβάσεις και πιστοποιήσεις από τις υπηρεσίες εκτελεσμένων εργασιών δημοσίων
έργων, συνολικού ποσού € 635.000,00 έχουν εκχωρηθεί σε Τράπεζες για την εξασφάλιση χορηγηθέντων προς τις εταιρίες του ομίλου δανείων. 8) Η μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε» έχει ελεγθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2009 και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει περαιώσει μέχρ
τη χρήση 2009. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι για την μητρική έως και τον Οκτώβριο του 2012, για τη θυγατρική έως και τον Ιούνιο του 2012 και δεν υφίστανται φορολογικές εκκρεμότητες.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρίας
β) Από συμμετοχές σε κοινοπραξίες

25.895.336,19
1.554.456,23
27.449.792,42

Μείον: Κόστος πωλήσεων (έργων)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1. Έσοδα συμμετοχών
2. Έσοδα χρεογράφων
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

25.895.336,19

30.517.510,94
5.290.140,99
35.807.651,93

19.983.572,02
5.911.764,17
900,00
5.912.664,17
1.311.229,18
4.601.434,99

31.495.138,36
(977.627,42)
3.789,00
(973.838,42)
2.134.721,70
(3.108.560,12)

0,00
0,00
0,00
143,41
143,41
84,80
0,00
3.974.978,36

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
1.038.096,88
2. Έκτακτες ζημίες
2.511.017,17
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
231.666,18
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
3.465,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος εταιρίας και Κ/ξιών
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους
Μείον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ENOΠOIHMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ OΜΙΛΟΥ

(3.975.063,16)

229,25
279,24
0,00
910,68
1.419,17

(3.974.919,75)
626.515,24

715,50
91.404,04
5.036.508,12

118.311,30
55.912,22
6.794,34
12.529,11
193.546,97

(3.784.245,28)

(3.590.698,31)
(2.964.183,07)

4.072,00
0,00

2.574.898,70
3.159.619,96
207.441,49
1.009.029,30

Αργυρούπολη Αττικής, 2 Μαίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-039095

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ-074770
(5.128.627,66)

(5.127.208,49)
(8.235.768,61)

233.920,95
975,60
41.815,77
12.364,34
289.076,66

1.397.501,23
1.397.501,23

30.517.510,94

(6.950.989,45)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΒΑΛΑΝΟΣ
ΤΑΞΗ Α' - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002186

(6.661.912,79)
(14.897.681,40)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

0,00
(14.897.681,40)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ
ΤΑΞΗ Α' - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707

1.548.092,81
0,00
(2.964.183,07)
4.072,00
(2.968.255,07)
(101.448,89)
(2.866.806,18)

1.548.092,81
0,00
0,00

0,00
(14.897.681,40)
(241.477,86)
(14.656.203,54)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτη
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 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 αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
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 Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωση 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 την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό των σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος 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. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για την θεμελίωση της γνώμης μας. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω
θέματα: 1)Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», συμπεριλαμβάνονται: α) η αξία κτήσεως του 49% του κεφαλαίου μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Ανώνυμης Εταιρίας, ποσού € 29.400,00, η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία, όπως προκύπτει
από τον Ισολογισμό της 31.12.2012 είναι σημαντικά μεγαλύτερη της αξίας κτήσεως και β) η αξία κτήσεως του 3,81% του κεφαλαίου μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Ανώνυμης Εταιρίας, ποσού € 316.600,00, η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της
31.12.2012 δεν υπολείπεται σημαντικά της αξίας κτήσεως. 2) Ο λογαριασμός του ενεργητικού Β.4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαμβάνει επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 10.469.535,59 από Κ/ξίες, αποσβεστέες προς 20%. Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε απόσβεση ποσού € 2.093.907,12, όπως και στις τέσσερις προηγούμενες χρήσεις,
χωρίς την έκπτωσή της από τα έσοδα, αναμορφώνονταςτα αποτελέσματα της χρήσης. 3) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονταιοι οικονομικές καταστάσεις των υποκαταστημάτων της μητρικής εταιρίας «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» (Μαδαγασκάρη, Κύπρος) και της θυγατρικής της εταιρίας «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ» (Abu Dhabi) σε χώρες
του εξωτερικού, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές της έδρας των υποκαταστημάτων, οι οποίοι στις εκθέσεις ελέγχου τους εκφράζουν γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για τις καταστάσεις αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω υποκαταστημάτων αντιπροσωπεύουνποσοστό 16,27% και 0,44% των ενοποιημένωνσυνόλων ενεργητικού
και του ίδιου κύκλου εργασιών αντίστοιχα και συνολικές ζημίες ποσού € 100.628,64. 4) Η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ» έχει από το νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτούμενους της συγκεκριμένα χρηματικά ποσά κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης τους. Η σημερινή αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων, που
αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίσθηκε στο ποσό των € 33.800,00 περίπου. Σε σχέση με τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, με συνέπεια η καθαρή θέση του Ομίλου να είναι ισόποσα αυξημένη. 5) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-2 «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις», ποσού €
291.141,00 αφορά τις αξίες κτήσεως συμμετοχών του ομίλου στο κεφάλαιο κοινοπραξιώνεκτελέσεως συγκεκριμένωντεχνικών έργων, όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά συμφωνητικά, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων στην πλειοψηφία τους, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Γνώμη με επιφύλαξη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις
των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, την χρηματοοικονομική του επίδοση και τις Ταμιακές του Ροές για την χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέματα έμφασης: Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στην ύπαρξη υψηλώμ ζημιογόνων αποτελεμάτων των εταιριών του ομίλου ποσού ευρώ 2,86 εκ. και 14.65εκ. για την παρούσα και την προηγούμενη χρήση αντιστοίχως. 2) Το γεγονός
ότι οι εταιρίες του ομίλου εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 11,63 εκ. 3) Στην έκθεση του Δ.Σ. της μητρικής γίνεται αναφορά ότι η εταιρία έχει υποβάλλει αίτηση να υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν.3588/2007. Η συνέχιση της αποτελεσματικής
διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής έκβαση της υπαγωγής της εταιρίας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον.4) Η μητρική εταιρία και η θυγατρική της
«ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ» που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση για τη χρήση 2012 έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά
τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών
θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου τηςΕνοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίουμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Αθήνα, 10 Μαίου 2013
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