
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) :

 Ελεγκτική Εταιρεία :               Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)

Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Νοµαρχία Ανατολικήs Αθήναs ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας : www.aegek.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Ιωάννης Μαρούλης Πρόεδρος  &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ       (Έµµεση µέθοδος)

Μιχαήλ Σίµας Αντιπρόεδρος Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Αθανασία Μαρούλη Μέλος Κέρδη-ζηµιά προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -30.901,79 1.590,61 -33.429,56 382,15
Ιωάννης Τσιτσιλώνης Μέλος Κέρδη-ζηµιά προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 -723,06 0,00 0,00
Μιχαήλ Κοράλλης Μέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Βασίλειος Κωνσταντίνου Μέλος Αποσβέσεις 6.268,62 6.579,88 6.032,04 6.327,52
∆ηµήτριος Λύκος Μέλος Προβλέψεις -457,46 149,82 -457,46 149,82

Συναλλαγµατικές διαφορές 825,94 226,79 377,77 73,07

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.690,11 11.137,73 12.478,78 10.059,20

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 40.124,65 45.085,11 39.817,77 44.683,25 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.082,46 3.468,49 492,49 1.109,15
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.067,54 1.076,86 1.067,54 1.076,86 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -28.387,82 -25.338,45 -24.237,13 -25.991,71
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 13,03 45,97 13,03 45,97 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.541,27 -16.155,06 15.251,61 -10.280,77
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.962,96 18.154,21 19.408,98 19.548,55 Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα 12.550,59 9.661,37 11.339,26 8.582,84
Αποθέµατα 9.704,52 10.243,43 5.606,02 6.098,54   Καταβεβληµένοι φόροι 483,55 322,74 483,55 322,74
Απαιτήσεις από πελάτες 186.883,46 155.333,77 167.189,73 136.499,34 Λειτουργικές ροές διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -356,81 0,00 0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 74.272,58 90.076,35 82.662,86 96.219,79

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 5.392,71 3.169,22 3.438,79 1.282,49 -35.347,91 -27.747,83 -35.222,36 -26.081,96

Περιουσιακά στοιχεία διακοπτόµ.δραστηριότητας 0,00 4.757,76 0,00 0,00 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 335.421,45 327.942,68 319.204,72 305.454,79 ∆ιάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 -10,00

Αγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων περιουσ.στοιχείων -2.647,61 -3.600,19 -2.623,48 -3.567,49
  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων 143,90 28,61 143,90 28,61

Μετοχικό κεφάλαιο 123.750,00 123.750,00 123.750,00 123.750,00 ∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -93.422,23 -61.129,17 -79.929,50 -46.881,04 Τόκοι & µερίσµατα εισπραχθέντα 229,98 83,81 13,19 29,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 30.327,77 62.620,83 43.820,50 76.868,96 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -21,20 0,00 0,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) -8,18 2,32 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 30.319,59 62.623,15 43.820,50 76.868,96

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 38.500,00 57.100,00 38.500,00 57.100,00 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4,28 0,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.459,80 28.961,93 20.965,60 25.649,15 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 86.679,27 146.580,79 86.679,27 146.580,79
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 139.157,92 82.289,13 139.157,92 82.289,06 Εξοφλήσεις δανείων -46.725,54 -118.272,76 -46.725,61 -118.272,76
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 102.984,14 95.403,59 76.760,70 63.547,62
Υποχρεώσεις διακοπτόµ.δραστηριότητας 0,00 1.564,88 0,00 0,00 -108,62 -3.281,47 -108,62 -3.281,47
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 305.101,86 265.319,53 275.384,22 228.585,83 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 335.421,45 327.942,68 319.204,72 305.454,79 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

39.845,11 25.030,84 39.845,04 25.026,56

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 2.223,47 -6.225,96 2.156,29 -4.574,52

1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.169,24 9.470,09 1.282,50 5.857,01
Συνεχιζοµ. Συνεχιζοµ. ∆ιακοπτόµενη ∆ιακοπτόµενη Σύνολο Σύνολο Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.392,71 3.244,13 3.438,79 1.282,49

δραστηριότ. δραστηριότ. δραστηριότ. δραστηριότ. δραστηριότ. δραστηριότ.

Κύκλος εργασιών 89.556,13 151.534,56 0,00 -283,76 89.556,13 151.250,80  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Κόστος πωλήσεων 94.001,93 125.799,06 0,00 288,19 94.001,93 126.087,25  Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ

Μικτά κέρδη -4.445,80 25.735,50 0,00 -571,95 -4.445,80 25.163,55 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -18.340,27 12.073,39 0,00 -664,74 -18.340,27 11.408,65 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την
Εξοδα (έσοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 12.561,52 10.482,78 0,00 58,32 12.561,52 10.541,10  (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 62.623,15 66.831,83 76.868,96 81.164,51

Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης ή πώλησης συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ∆ιαφορά από µη ενοποίηση θυγατρικών -2.043,23 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -30.901,79 1.590,61 0,00 -723,06 -30.901,79 867,55 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -30.260,33 -4.208,68 -33.048,46 -4.295,55
Μείον φόροι -1.173,30 10.297,55 0,00 -58,13 -1.173,30 10.239,42 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -29.728,49 -8.706,94 0,00 -664,93 -29.728,49 -9.371,87 (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 30.319,59 62.623,15 43.820,50 76.868,96

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -29.716,52 -8.704,95 0,00 -664,93 -29.716,52 -9.371,87 Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και κοιν/ξίες:

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -11,97 -1,99 0,00 0,00 -11,97 0,00
     ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ                                Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣ.

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -531,84 5.163,19 0,00 0,00 -531,84 5.163,19 1.  ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ A.E.                ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΗΤΡΙΚΗ 2010

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -30.260,33 -3.543,75 0,00 -664,93 -30.260,33 -4.208,68 2.  AEGEK ROM                                              ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% Ολική 2004-2012

Κατανέµονται σε: 3.  ΑEGEF GRUP SRL                                     ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% Ολική 2011-2012

Ιδιοκτήτες µητρικής -30.248,36 -3.541,76 0,00 -664,93 -30.248,36 -4.208,68 4.  EDAFOS ROM                                            ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% Ολική 2012

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -11,97 -1,99 0,00 0,00 -11,97 0,00 5.  GEK-AL Sh.A.                                             ΑΛΒΑΝΙΑ 51% Ολική 2011-2012

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) -0,3602 -0,1055 0,0000 -0,0081 -0,3602 -0,1136    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών, 1. Κ/ΞΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28,76% Αναλογική 2010-2012

επενδυτικών αποτ/σµάτων και συνολικών αποσβέσεων -12.071,64 18.653,27 0,00 -638,51 -12.071,64 18.014,76 2. Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 42,50% Αναλογική 2009-2012

3. Κ/ΞΙΑ ΤΒΜ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00% Αναλογική 2010-2012

1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Κύκλος εργασιών 74.310,72 133.462,58
Κόστος πωλήσεων 81.482,25 110.983,75

Μικτά κέρδη -7.171,53 22.478,83
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

-21.792,13 9.840,47
Εξοδα (έσοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 11.637,43 9.458,32
Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης ή πώλησης συµµετοχών 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -33.429,56 382,15

Μείον φόροι -1.361,11 9.682,79
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -32.068,45 -9.300,64

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -32.068,45 -9.300,64
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -980,01 5.005,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -33.048,46 -4.295,55
Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -33.048,46 -4.295,55
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Βασικά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) -0,3887 -0,1127
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, Χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτ/σµάτων και συνολικών αποσβέσεων -15.760,09 16.167,99

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2013

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ιωάννης Κ.Μαρούλης Μιχαήλ  Κ. Σίµας Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης Αλέξανδρος Αθ. Κοτρώτσιος Μαρία Αντ. Παπαθανασίου
Α∆Τ  ΑΕ 506031 Α∆Τ  ΑΚ 218106    Α∆Τ ΑΒ 593612 Α.∆.Τ.  Χ 199686 Α∆Τ  ΑΚ  038995

ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε.: 86103 Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 38689 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  
από το ∆.Σ. της εταιρίας :

24/4/2013

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

µε έµφαση θεµάτων

Γνώµη µε επιφύλαξη και Τύπος Έκθεσης Ελέγχου 
Ελεγκτών

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και του Οµίλου της. Ο αναγνώστηs που επιζητά να
αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα τηs οικονοµικήs θέσηs και των αποτελεσµάτων τηs, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στιs ετήσιεs οικονοµικέs καταστάσειs που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώs και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά
µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου τηs συγγενούs εταιρίαs ΑΕΓΕΚ, (www.aegek.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΑΕΓΕΚ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :  41846/01ΑΤ/Β/98/394  

Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

                               ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  (Τα ποσά σε χιλ. Ευρώ)                                       

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσειs που συντάσσουν ετήσιεs οικονοµικέs καταστάσειs, ενοποιηµένεs και µη, κατά τα ∆ΛΠ).

91,91 995,19

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 24,90 942,72

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λ/σµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-2.466,39 -3.519,12

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεωλύσια)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

-3.508,97

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -2.273,73

Οι λοιπές κοιν/ξίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και, λόγω του πλήθους τους, η αναλυτική πληροφόρηση 
παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης για τις εταιρίες που δεν ενοποιούνται παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση στις 
οικονοµικές καταστάσεις (σχετ.κεφ. 3).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Το θέµα επιφύλαξης του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρεται στο ότι στους λογαριασµούς απαιτήσεων περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση προηγουµένων χρήσεων συνολικού ύψους ευρώ 62 εκ. 

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει 
σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 47 εκ. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσµατα χρήσεως καθώς και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 

2. Τα θέµατα έµφασης του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρονται στα εξής: 1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και 
συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας 

της εταιρίας. Στα πλαίσια άρσης εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/4/2013 
λαµβάνοντας τις αποφάσεις που αναφέρονται στα µεταγενέστερα γεγονότα της Εκθέσεως του ∆.Σ. και τη Σηµείωση 6.2. 2) Στη Σηµείωση 11.26 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι 

υφίστανται ληξιπρόθεσµες δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 28,43 εκ ευρώ. 
3. Το άλλο θέµα στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρεται στο ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2011 ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε σύµφωνη γνώµη επί αυτών στις 22 Μαρτίου 2012. 
4. Οι ανέλεγκτεs χρήσειs για τη µητρική εταιρία και τιs ενοποιούµενεs εταιρίες παρουσιάζονται στον πίνακα της σηµείωσης υπ' αριθµόν 7. Ειδικά σηµειώνεται για τη µητρική εταιρία ότι: α) Ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2011 ο φορολογικός έλεγχος από τη φορολογούσα αρχή των χρήσεων 2008 – 2009, µε επιβολή φόρων και προστίµων συνολικού ποσού 1,64 εκ €, β) η χρήση 2010 παραµένει ανέλεγκτη και για 
την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού 1,48 εκ €., γ) οι χρήσεις 2011 & 2012 έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόµενα της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994 όπως ισχύει (Παράγραφοι 7 και 11.9 των Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων). 
5. Κατά την 31/12/2012 υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 12.817,61χιλ.€.  

6. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκρεµείς δικαστικές / διαιτητικές αποφάσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου & της 
Εταιρίας. Για τις εν λόγω διαφορές δεν έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ενώ δεν υφίστανται λοιπές προβλέψεις. 

7. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη : ∆ε διενεργήθηκαν αγορές κατά το χρονικό διάστηµα 1/1-31/12/2012 του Οµίλου & της µητρικής από συνδεδεµένα µέρη ενώ οι πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη, ήταν 
για τον Όµιλο 4.934,89 χιλ.€ και για την εταιρία 8.377,62 χιλ.€. Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2012 των απαιτήσεων Οµίλου & µητρικής από συνδεδεµένα µέρη ήταν 18.830,39. € και 38.013,11 χιλ. €, ενώ οι 

υποχρεώσειs Οµίλου & µητρικής προς συνδεδεµένα µέρη, ήταν 1.979,67 χιλ.€ και 3.185,46 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης τηs µητρικής για την 
περίοδο 1/1-31/12/2012 ανήλθαν σε 494,27 χιλ. €, οι δε υποχρεώσεις την 31/12/2012 προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης του Οµίλου και τηs µητρικής ανήλθαν σε 151,65 χιλ. €.  

8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2012 είναι στον Όµιλο 1.553 & στην Εταιρία  846 άτοµα, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2011 ήταν 1.697 & 954 άτοµα. 
9. Οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/12/2012 είναι για τον Όµιλο 2.647,61 χιλ. €  ενώ για την  εταιρία 2.623,48 χιλ. €. 


