
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2012 χρήσης 2011

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 7.846,47 7.846,44 0,03 7.846,47 7.846,44 0,03 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.748.328,03 1.341.042,82 407.285,21 1.748.328,03 965.267,73 783.060,30 1. Καταβληµένο (65.732 µτχ των 30 €) 1.971.960,00 1.971.960,00

1.756.174,50 1.348.889,26 407.285,24 1.756.174,50 973.114,17 783.060,33 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 58.964,05 58.964,05

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2. ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στ. 426.533,34 328.381,20

2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχ. ιδιοκτησίας 799.648,20 771.234,57 28.413,63 799.648,20 763.675,47 35.972,73 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 165.624,75 165.624,75

3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 3.617.518,06 3.617.518,06 0,00 3.617.518,06 3.617.518,06 0,00 5. Υπεραξία από µετατροπή ή συγχών. 9.957.029,63 9.957.029,63

4.417.166,26 4.388.752,63 28.413,63 4.417.166,26 4.381.193,53 35.972,73 10.549.187,72 10.451.035,58

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 377.625,95 377.625,95

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 256.488,48 256.488,48 183.326,03 183.326,03 2. Αποθεµατικά Καταστατικού 0,00 0,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 2.313.453,60 2.235.807,47 77.646,13 1.745.402,50 1.650.034,57 95.367,93 3. Ειδικά αποθεµατικά 572.448,19 572.448,19

4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 3.181.120,04 2.362.396,54 818.723,50 3.181.120,04 2.120.954,14 1.060.165,90 4. Έκτακτα αποθεµατικά 2.322.299,85 2.322.299,85

5. Μεταφορικά µέσα 200.454,38 166.515,99 33.938,39 383.054,38 264.213,47 118.840,91 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 5.041.068,27 5.041.068,27

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 788.063,16 702.025,26 86.037,90 789.099,86 643.309,34 145.790,52 6. Αποθεµατικά για ίδιες µετοχές 0,00 0,00

6.739.579,66 5.466.745,26 1.272.834,40 6.282.002,81 4.678.511,52 1.603.491,29 8.313.442,26 8.313.442,26

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 11.156.745,92 9.855.497,89 1.301.248,03 10.699.169,07 9.059.705,05 1.639.464,02

V. Αποτελέσµατα εις νέο

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00

1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχ/σεις 12.579.492,01 12.582.807,45 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -690.675,78 -572.037,30

Μείον: Οφειλόµενες δόσεις 92.911,65 92.911,65 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -16.726.217,11 -16.154.179,81

            Προβλέψεις για υποτιµήσεις 7.710.350,00 4.776.230,36 7.710.350,00 4.779.545,80 -17.416.892,89 -16.726.217,11

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 21.171,61 18.956,61 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AV+AV1) 3.476.661,14 4.069.184,78

4.797.401,97 4.798.502,41 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.098.650,00 6.437.966,43 1. Προβλέψεις για αποζηµ.προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 53.258,80 53.258,80

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ι. Αποθέµατα 1. Οµολογιακά δάνεια 0,00 0,00

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 034605416000

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012

Ι. Αποθέµατα 1. Οµολογιακά δάνεια 0,00 0,00

1. Εµπορεύµατα 7.065,62 7.065,62 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - υποπροϊόντα & υπολείµµατα 1.543.201,53 1.019.326,20 1. Προµηθευτές 3.631.889,67 3.801.834,62

3. Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 898.519,43 2. Γραµµάτια πληρωτέα 19.191,50 53.541,82

4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 897.905,85 1.076.561,17 2α Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ.) 608.792,64 1.717.883,33

2.448.173,00 3.001.472,42 3. Τράπεζες λ/σµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 219.104,92 508.126,56

4. Προκαταβολές πελατών 2.888.686,46 2.144.814,42

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 215.969,34 125.635,47

1. Πελάτες 2.717.568,18 3.001.191,20 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 223.901,76 173.669,18

3α Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.) 0,00 316.132,22 7. Μακρ/σµες υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 2.032.612,72 2.140.650,28

5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επ/σεων 4.501.781,13 4.199.742,76 11. Πιστωτές διάφοροι 181.213,27 484.370,42

Μείον: Προβλέψεις 3.072.000,00 1.429.781,13 3.072.000,00 1.127.742,76 10.021.362,28 11.150.526,10

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 114.495,03 114.495,03 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.074.621,08 11.203.784,90

Μείον: Προβλέψεις 114.197,53 297,50 114.197,53 297,50 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

11. Χρεώστες διάφοροι 440.055,83 494.660,10 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 23.014,30 37.780,55

Μείον: Προβλέψεις 213,55 439.842,28 213,55 494.446,55

12. Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 2.517,63 5.517,63

4.590.006,72 4.945.327,86

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

1. Μετοχές 6.807,20 6.807,20

IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 5.891,62 129.980,48

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 12.214,64 2.135,09

18.106,26 132.115,57

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.063.093,18 8.085.723,05

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 5.268,10 4.000,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 13.574.296,52 15.310.750,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.574.296,52 15.310.750,23

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 1.304.125,50 1.592.514,35 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 1.304.125,50 1.592.514,35

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Η τελευταία αναπροσαρµογή  των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/1992, έγινε στη χρήση 2012. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 1.300.000,00 έναντι δανειακών υποχρεώσεων.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Η τελευταία αναπροσαρµογή  των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/1992, έγινε στη χρήση 2012. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 1.300.000,00 έναντι δανειακών υποχρεώσεων.  

3) Η εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις υπέρ δανειακών υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας ποσού ευρώ 4.300.000,00

Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσης 2012 χρήσης 2011

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 1.783.378,78 2.498.625,92 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -690.675,78 -572.037,30

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 1.047.994,42 1.834.763,95 Πλέον :Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων -16.726.217,11 -16.154.179,81

Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 735.384,36 663.861,97 Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0,00 32.140,80 Σύνολο -17.416.892,89 -16.726.217,11

Σύνολο 735.384,36 696.002,77 Μείον :1. Φόρος εισοδήµατος και εισφ.ΟΓΑ 0,00 0,00

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 994.257,90 858.351,13            2. Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτ. Κοσ.φορου 0,00 0,00

            2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00

            3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 238.416,81 215.863,71 Ζηµίες εις νέον -17.416.892,89 -16.726.217,11

            4. Κόστος υποαπασχολησεως-αδράνειας 0,00 1.232.674,71 0,00 1.074.214,84

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως -497.290,35 -378.212,07

Πλέον (ή Μείον)

           4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 283,56 10.853,81

283,56 10.853,81

Μείον:

           3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 167.638,39 -167.354,83 271.206,67 -260.352,86

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως -664.645,18 -638.564,93

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00

           2. Έκτακτα κέρδη 4.287,68 92.513,58

           3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 480,00

4.287,68 92.993,58

Μείον:

           1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 22.044,30 9.211,46

           2. Έκτακτες ζηµιές 197,58 832,10

           3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 8.076,40 16.422,39

           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 30.318,28 -26.030,60 0,00 26.465,95 66.527,63

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Γρηγόριος Κοµνηνός

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αίγιο,  20 Νοεµβρίου 2015

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012

Το Μέλος του ∆.Σ

Αθανάσιος Ανδριανόπουλος

Η επί του Λογιστηρίου

AE 138339 Α∆Τ AM 239370

           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 30.318,28 -26.030,60 0,00 26.465,95 66.527,63

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) -690.675,78 -572.037,30

Μείον:

           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 760.247,17 890.319,88

           Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 760.247,17 0,00 890.319,88 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -690.675,78 -572.037,30

Αναστασία Παπάρα

Α∆Τ ΑΚ 828817- ΑΜ ΟΕΕ 39239 Α' Τάξης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «TECMECΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «TECMECΑ.Ε.B.E.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «TECMEC Α.Ε.B.E.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα

διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες 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 δικλίδες 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 δικλίδων 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 : 1. Κατά παρέκκλιση από τα ισχύοντα στον Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» η εταιρεία µέχρι ηµεροµηνία χορηγήσεως της

παρούσης έκθεσης, τόσο για την παρούσα όσο και τις τρείς προηγούµενες χρήσεις, δεν έχει συντάξει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει

σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων λογιστικής αξίας ευρώ 261 χιλ. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεµάτων και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα ενώ τα αποτελέσµατα της παρούσας και της

προηγούµενης χρήσεως βελτιωµένα κατά ποσό € 5 χιλ. και € 256 χιλ. αντίστοιχα. 3. H υφιστάµενη στις οικονοµικές καταστάσεις πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3.186 χιλ. υπολείπεται της πρόβλεψης που κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να είχε

σχηµατιστεί κατά € 2.823 χιλ., µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2012 να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό ενώ τα αποτελέσµατα της παρούσας και προηγούµενης χρήσεως βελτιωµένα κατά ποσό € 773 χιλ. και € 2.050 χιλ. αντίστοιχα. 4. ∆εν

απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη ποσού € 33 χιλ. που αναλογούν σε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2012

να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό ενώ τα αποτελέσµατα της παρούσας και προηγούµενης χρήσεως βελτιωµένα κατά ποσό € 10 χιλ. και € 23 χιλ. αντίστοιχα. 5. ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν µε επιβεβαιωτικές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές

διαδικασίες υποχρεώσεις προς προµηθευτές ποσού € 3.632 χιλ. και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη σχετικά µε την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων. Επισηµαίνουµε ότι από τις εν λόγω υποχρεώσεις ποσό € 3.335 χιλ. παραµένει αµετάβλητο µέχρι την ηµεροµηνία

του ελέγχου µας. 6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2010, 2011 και 2012 δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 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 δεύτερου και τρίτου θέµατος και των πιθανών επιπτώσεων του πρώτου και του τέταρτου θέµατος που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «TECMEC Α.Ε.B.E.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, 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 1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2011 δεν έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων αλλά αυτές

θα τεθούν προς έγκριση στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης 2012. 2. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου µας οι βραχυπρόθεσµες

υποχρεώσεις υπερβαίνουν σηµαντικά το κυκλοφορούν ενεργητικό και η εταιρεία παρουσιάζει µείωση του κύκλου εργασιών και συσσωρευµένες ζηµίες. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της

εταιρίας. Ωστόσο για την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας απαιτείται η χρηµατοδότησή της µε περισσότερα κεφάλαια και αύξηση του κύκλου εργασιών µε περιθώρια κέρδους, τα οποία η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι θα επιτύχει. Αναφορά

Πάτρα,  03/12/2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Ι. Κουτρουµάνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

θα τεθούν προς έγκριση στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης 2012. 2. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου µας οι βραχυπρόθεσµες

υποχρεώσεις υπερβαίνουν σηµαντικά το κυκλοφορούν ενεργητικό και η εταιρεία παρουσιάζει µείωση του κύκλου εργασιών και συσσωρευµένες ζηµίες. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της

εταιρίας. Ωστόσο για την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας απαιτείται η χρηµατοδότησή της µε περισσότερα κεφάλαια και αύξηση του κύκλου εργασιών µε περιθώρια κέρδους, τα οποία η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι θα επιτύχει. 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.
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