∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
18ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

6.219.768,70
2.712.458,49
10.448.911,56
19.381.138,75

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις & δικαιώµ.βιοµηχ.ιδιοκτ.
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - τεχν. εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
IIΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
Μείον: προβλέψεις για υποτίµηση συµµετοχών
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

2.743.633,02
1.028.829,80
7.698.125,23
11.470.588,05

3.476.135,68
1.683.628,69
2.750.786,33
7.910.550,70

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία

6.144.765,74
2.712.458,49
7.844.773,55
16.701.997,78

1.605.071,74
624.530,94
6.849.728,62
9.079.331,30

4.539.694,00
2.087.927,55
995.044,93
7.622.666,48

3.066,29
3.066,29

2.106,35
2.106,35

959,94
959,94

3.066,29
3.066,29

2.106,35
2.106,35

959,94
959,94

3.274.838,53
19.040.013,12

0,00
1.739.055,12

3.274.838,53
17.300.958,00

2.952.786,24
18.798.981,93

0,00
1.197.766,43

2.952.786,24
17.601.215,50

40.367.450,79
2.837.109,97
1.926.980,79
2.435.353,61
69.881.746,81
69.884.813,10

8.032.723,39
2.717.456,15
1.582.569,97
0,00
14.071.804,63
14.073.910,98

4.353.072,50
163.937,73

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Α΄ & βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-αντ/κά & είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο
3.Γραµµάτια εισπρακτέα σε καθυστέριση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
8. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπράγµατων ασφαλειών

32.334.727,40
119.653,82
344.410,82
2.435.353,61
55.809.942,18
55.810.902,12

40.502.034,79
2.881.329,05
1.905.906,01
23.078,45
67.064.116,47
67.067.182,76

6.226.731,41
2.450.724,51
1.402.852,43
0,00
11.278.074,78
11.280.181,13

2.558.564,80
163.937,73

4.189.134,77
69.461,19
4.258.595,96
60.069.498,08

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
Μείον: Ζηµία πώλησης ή υποτίµησης συµµετοχών
και χρεογράφων προς συµψηφισµό
3. Ειδικά αποθεµατικά
- Αποθεµατικά φορολογηθέντα µε άρθρο 3 Ν. 2954/01
4. Έκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

34.275.303,38
430.604,54
503.053,58
23.078,45
55.786.041,69
55.787.001,63

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

2.394.627,07
102.697,46
2.497.324,53
58.284.326,16

VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις µετόχων
VIII. ∆ιαφορές ενοποίησης - Χρεωστικό υπόλοιπο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου
ΙΧ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI+ΑVIII+ΑΙΧ)

69.640,72
2.213.982,02
8.513.980,36
1.760.130,71
9.237.669,94
21.795.403,75

101.707,23
8.100.023,34
9.016.021,14
1.769.821,76
12.473.759,79
31.461.333,26

4.594.239,65
30.000,00
0,00
179.199,55
36.782,17
20.111.291,63
296.176,63
10.200,80
7.415.558,15
17.816.340,65
50.489.789,23

6.065.720,87
30.000,00
14.581,48
960.119,30
0,00
18.653.325,42
438.794,97
19.014,80
7.145.784,33
21.882.328,91
55.209.670,08

84.662,79
880.919,24
965.582,03
73.250.775,01

101.822,75
477.228,94
579.051,69
87.250.055,03

473.923,31
2.681.804,34
0,00
3.155.727,65

1.766.791,40
2.057.018,06
28.050,00
3.851.859,46

144.386.551,44

157.008.907,13

0,01

0,01

23.545.836,33
35.374.577,37
23.545.836,34
35.374.577,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγ. χρήσεως 2011

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις):α) Οµίλου (τεχνικά έργα)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις):β) Κοινοπραξιών (τεχνικά έργα)

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβληµένο
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών και χρεογράφων
2. ∆ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
2. ∆άνεια τραπεζών
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
την επόµενη χρήση
8. Υποχρεώσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπράγµατων ασφαλειών

20.552.343,14

28.911.464,15
33.892.657,97
62.804.122,12

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

14.043.352,00
706.475,72

12.043.352,00
808.122,09

1.748,48

2.899,13

20.611,09
22.359,57

713,48
3.612,61

1.513.747,41

2.032.115,46

-163.937,73
1.349.809,68

-658.398,81
1.373.716,65

305.936,35
6.982.124,04
18.320.660,93
26.958.531,00

305.936,35
11.127.702,01
19.367.688,36
32.175.043,37

-16.490.483,44
-16.490.483,44

-8.497.523,04
-8.497.523,04

914.844,67
-1.982.112,05
24.172.967,47
44.901.456,37
69.074.423,84

924.598,57
-1.410.409,54
36.046.796,06
42.340.055,39
78.386.851,45

225.335,78
225.335,78

1.439.943,97
1.439.943,97

1.499.910,00
38.689.162,13
1.264.036,93
41.453.109,06

1.499.910,00
23.053.743,16
2.278.016,94
26.831.670,10

2.730.245,32
1.686.543,52
8.820.173,02
3.820.098,63
1.183.261,07
800.604,20

4.152.022,65
1.097.282,04
19.724.504,95
2.632.752,15
1.064.101,62
464.401,96

0,00
837.319,29
335.002,51
13.415.922,43
33.629.169,99
75.082.279,05

4.502.344,07
913.848,32
335.002,51
15.456.800,10
50.343.060,37
77.174.730,47

4.262,77
250,00
4.512,77

3.000,00
4.381,24
7.381,24

144.386.551,44

157.008.907,13

0,01

0,01

23.545.836,33
23.545.836,34

35.374.577,37
35.374.577,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΟΜΙΛΟΥ

20.552.343,14
13.097.169,52

Ποσά κλειόµ.
χρήσεως 2012

28.911.464,15

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1/1/2012 έως

1/1/2011 έως

31/12/2012

31/12/2011

Έμμεση Μέθοδος

Μείον: κόστος πωλήσεων

24.149.180,52

36.471.900,26 Λειτουργικές δραστηριότητες

Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-3.596.837,38
222.797,98
-3.374.039,40

-7.560.436,11 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
933.246,36 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
-6.627.189,75 Αποσβέσεις

-14.868.965,83

-14.992.977,53

5.268.937,63

4.784.979,90

Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

0,00

842.558,87

-2.000.902,36

-3.075.965,21

4.215.128,52

4.447.619,97

5.999.331,81

2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1. Εσοδα συµµετοχων
3. Κέρδη από πώληση συµµ. & χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίµησης συµµ. & χρεογ.
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

418.498,64

5.757.182,03
6.417.830,45
-9.791.869,85

545.126,78

6.302.308,81
-12.929.498,56 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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

389.718,88
1.607.696,71
3.486,77

2.000.902,36

0,00
4.215.128,52

4.215.128,52

3.046.598,35
0,00
29.366,86

3.075.965,21

43.905,29
4.447.619,97

4.491.525,26

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

6.824.924,81

5.357.683,60

6.790.976,23
-4.846.412,12

-4.215.128,52

-4.447.619,97

Μείον:

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

566.487,98

1.062,97

12.312,32

17.042,84
0,00

274.285,77
667.306,40
155.893,72
0,00

Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουρ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Μείον: - Φόροι εισοδήµατος & διαφορές φορολ.ελέγχων
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ µετά φόρων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 & 01.01.2011)
Ζηµίες/Κέρδη χρήσεως
Αυξήσεις / µειώσεις µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
∆ιαφορές αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων
Καταθέσεις µετόχων για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπές µεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 & 31.12.2011)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7.238,88
0,00

178.360,28

1.097.485,89

-919.125,61
-12.925.221,62

158.398,32
19.377,35
256.182,43
800.000,00

5.268.937,63
3.325.193,42

1.943.744,21
-14.868.965,83

586.039,18

Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.233.958,10

-647.918,92 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
-14.992.977,53 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0,00
-14.992.977,53

33.946,02
-7.616.236,50

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-7.582.290,48
-7.410.687,05 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

31.12.2012
78.386.851,45
-14.868.965,83
63.517.885,62
4.846.291,91
0,00
154.956,30
914.844,67
0,00
-455.801,56
96.246,90
69.074.423,84

-336.642,11

-739.199,14

1.057.490,80

-4.411.114,19

-841.299,60

-995.295,00

-7.820.442,77

758.766,45

1.607.696,71

10.342,80

3.486,77

29.366,86

389.718,88

3.046.598,35

-6.660.840,01

2.849.779,46

5.761.136,58

6.505.419,99

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

4.784.979,90

-6.578.121,33
-8.290.844,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων

4.784.979,90

455.801,56
-7.033.922,89

-1.415.560,05 Καταβλημένοι φόροι
-14.345.058,61

160.254,47

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζηµιές
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

-2.214.226,16
-12.006.096,01

2. Έκτακτα κέρδη

0,00

0,00

228.742,97

0,00

0,00

-4.868.837,02

0,00

0,00

0,00

-156.426,40

5.989.879,55

1.480.156,57

386.530,34

-81.178,16

579.051,69

660.229,85

965.582,03

579.051,69

31.12.2011
80.254.201,25
-14.992.977,53
65.261.223,72
5.580.821,42
0,00
0,00
924.598,57
6.605.934,00
-33.946,02
48.219,76
78.386.851,45

Μαρούσι,
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

17 Μαίου 2013
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Α.∆.Τ. Σ 160110

9.665.929,51
-2.028.549,64

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 024490

ΜΑΡΙΝΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2012 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται: α) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. και των θυγατρικών της, που αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 41,97% και 40,90% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα, έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισμένο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, στην έκθεση ελέγχου του οποίου βασιστήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας που ακολουθεί, στο μέτρο που αυτή
σχετίζεται με τα περιλαμβανόμενα στην ενοποίηση κονδύλια, β) οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,19% και 52,91% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών
αντίστοιχα, έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισμένο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, γ) οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30,58% και 0,06% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών
αντίστοιχα, έχουν ελεγχθεί από εμάς, δ) οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,28% και 5,73% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα και δεν ελέγχονται από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή, ε) οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,45% και 0,31% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή και στ) οι οικονομικές καταστάσεις επτά (7) θυγατρικών εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,67% και 0,00% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα και δεν ελέγχονται από
άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή από εμάς επειδή βρίσκονται σε προλειτουργική περίοδο. Με απόφαση της Διοίκησης της μητρικής εταιρείας δεν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και ως εκ τούτου οι
παρατηρήσεις μας αναφέρονται στη μητρική και στις ελεγμένες θυγατρικές της. Σημειώνουμε ότι, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. σημειώνει στην έκθεση ελέγχου ότι δεν επεκτάθηκε στον έλεγχο των θυγατρικών εταιρειών
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18,59% και 18,33% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα και οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και ως εκ τούτου οι παρατηρήσεις του
αφορούν μόνο την εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» περιλαμβάνεται ποσό 1.273.000,00 ευρώ που αφορά συμμετοχές της θυγατρικής
εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. στο κεφάλαιο μιας ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μιας αλλοδαπής εταιρείας, οι οποίες δεν ελέγχονται από αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των συμμετοχών αυτών κατά ποσό 1.273.000,00 ευρώ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2. Για καθυστερημένες απαιτήσεις που
προέρχονται από τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. και εμφανίζονται στα κονδύλια του Ενεργητικού α) Δ-Ι-5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» ποσού 100.000 ευρώ περίπου, β) Δ-ΙΙ-12 «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» ποσού 14.700.000 ευρώ περίπου
και γ) Δ-ΙΙ-5 «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων» ποσού 14.500.000 ευρώ περίπου, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηματίστηκε πρόσθετη πρόβλεψη για πιθανή ζημία που θα
προκύψει κατά τη ρευστοποίησή τους, πέραν από την υφιστάμενη από προηγούμενη χρήση ποσού 200.000,00 ευρώ (Β-2. Παθητικού). Εκτιμούμε ότι μία πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως και κατ’ επέκταση της Καθαρής Θέσης, ύψους 18.700.000 ευρώ περίπου, θα ήταν αρκετή
για να καλύψει τη ζημία που ενδέχεται να προκύψει από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. 3. Η μητρική εταιρεία καθώς και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της βασιζόμενες στην γνωμοδότηση με αριθμό 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της Διοικήσεως δε
σχηματίζουν, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της
μη ηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό 364.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 51.000 ευρώ περίπου. 4. Για το κονδύλι του Ενεργητικού Ε2 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» το οποίο
προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. δεν μας παρασχέθηκαν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για την επαλήθευσή του και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για το ποσό αυτό. 5. Η θυγατρική εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
εφαρμόζοντας την ευεργετική διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση στ του Ν. 2238/1994, δεν διενήργησε στην κλειόμενη χρήση αποσβέσεις επί των ενσώματων παγίων της ποσού 2.770.000 ευρώ περίπου, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική
Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), με συνέπεια η αξία των ενσώματων παγίων να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη, τα αποθέματα τέλους χρήσεως να εμφανίζονται μειωμένα κατά 390.000 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά 2.380.000 ευρώ
περίπου. 6. Η θυγατρική εταιρεία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.», κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ., καταχώρησε στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» και απόσβεσε με συντελεστή 20%, έκτακτες ζημίες της
κλειόμενης χρήσης ποσού 2.518.290,70 ευρώ που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτού, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών, ποσού 2.014.632,56 ευρώ. 7.
Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων του Ομίλου εμφανίζονται υπερτιμημένα κατά ποσό 305.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια και τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 8. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας καθώς και των
ενοποιούμενων θυγατρικών της δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 15.3 του προσαρτήματος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Οι εταιρείες του
Ομίλου δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές 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 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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