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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΧΡΗΣΗΣ   2012 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2012 
(1/1/2012 – 31/12/2012). 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων, βάσει των ∆.Π.Χ.Α, της χρήσεως που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 
 
Το αποτέλεσµα της χρήσεως 2012 ήταν ζηµία € - 66.809, έναντι ζηµίας την προηγούµενη χρήση 
2011 € - 2.789.572. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ανέρχεται σε € 2.878.387, έναντι € 2.450.060 
κατά την 31/12/2011. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Οι ταµιακές ροές της χρήσεως 2012 αφορούσαν ταµιακές εισροές ύψους € 640.084, ενώ για τη 
χρήση 2011 αφορούσαν ταµιακές εκροές ύψους € 147.465. 
  
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2012 υπέγραψε συµβάσεις για την εκτέλεση των 
παρακάτω έργων : 1. «Κατασκευή κτιρίου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την 
δηµιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου» αξία σύµβασης € 3.276.171,99 2. «Κατασκευή 
προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Ιωαννίνων» αξία σύµβασης  € 8.789.900,63 3. «Ολοκληρωµένο σχέδιο αναβάθµισης αστικού 
τοπίου στην Βέροια» αξία σύµβασης € 4.622.795,90 4. «Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας-
Κατασκευή Α/Κ Αµυγδαλέας-Ραχούλας-Μάνδρας και Ζάρκου και κατασκευή έργων οδικής 
ασφάλειας στην Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο» συµµετοχή σε 
Κατασκευαστική Κοινοπραξία µε ποσοστό 30%, συνολικού ποσού  € 1.890.424,91  5. Κατασκευή 
τµήµατος από Β’ Γέφυρα Πηνειού έως την οδό Κοζάνη» συµµετοχή σε Κατασκευαστική 
Κοινοπραξία µε ποσοστό συµµετοχής 30% συνολικού ποσού  € 1.526.468,11. 6. «Τοποθέτηση 
ηχοαπορροφητικών πλακών στις περιοχές εφαρµογής σταθερής επιδοµής και λείανση της 
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σιδηροδροµικής γραµµής» αξία σύµβασης €4.987.997,45 7.Συµβάσεις υπεργολαβιών από την 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο έργο Κατασκευή ΚΕΤ στα ΣΕΑ Αλµυρού συνολικού ποσού € 534.010,00.   
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού 
Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 
 
 

 
           

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2013 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

    
 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που 

αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία 29 Μαΐου 2013. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22771 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

 

 
 

  
 
 


