ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΓ∆ΟΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ευρώ
Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ευρώ

Αναπ/στη Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως καί πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειοµένης

44.726,57
497.096,98

44.726,56
488.920,24

0,01
8.176,74

44.726,57
497.923,84

44.726,56
481.641,12

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,01 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (132.676 Μετοχές των 30,00 Ευρώ)
16.282,72 1.Καταβληµένο

541.823,55

533.646,80

8.176,75

542.650,41

526.367,68

16.282,73

3.447.437,74
6.281.005,18

0,00
3.873.478,50

3.447.437,74
2.407.526,68

3.447.437,74
6.280.587,52

0,00
3.543.828,48

12.795.964,58

11.105.150,73

1.690.813,85

12.782.657,35

10.328.968,28

2.009.711,96

1.826.380,77

183.331,19

2.009.711,96

1.724.308,19

477.372,54
67.276,06

461.955,72
0,00

15.416,82
67.276,06

476.142,54
67.276,06

449.023,36
0,00

25.078.768,06

17.266.965,72

7.811.802,34

25.063.813,17

16.046.128,31

2.∆ιαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα καί λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση καί προκαταβολές

3.980.280,00

Χρήση 2011 Ευρώ

3.980.280,00

III.∆ιαφορές αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα

Ποσά προηγ/νης

Χρήση 2012 Ευρώ

Αναπ/στη Αξία

3.447.437,74 3.Επιχ/γήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
2.736.759,04
285.403,77 1.Τακτικό αποθεµατικό
27.119,18 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων καί νόµων
67.276,06
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

298.200,00

298.200,00 ∆ιαφορές Ενοποίησης

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

432.979,01

432.979,01 ∆ιακαιώµατα Μειοψηφίας

731.179,01

731.179,01 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+AIII+AIV+AV )

8.542.981,35

9.748.863,87

137.240,12

251.369,64

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
2.845.634,82

93.361,52 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια τραπεζών

866.587,42

5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων

1.847.473,63
5.710.125,36

1.552.507,89 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
5.955.370,55 1.Προµηθευτές
2.Γραµµάτια πληρωτέα σε Ευρώ

5.289.737,18
20.852,48

6.433.853,77
5.268.884,70

20.852,48

2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
6.413.001,29 3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

2.Γραµµάτια εισπρακτέα

4.Προκαταβολές πελατών

-Στις τράπεζες για είσπραξη

7.043,29

3.Γραµµάτια σέ καθυστέρηση

7.043,29 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

11.791,10

11.791,10 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί

3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

- στο χαρτοφυλάκιο

169.778,12

- στις τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σέ καθυστέρηση (σφραγισµένες)

1.726.911,00

10.Επισφαλείς.-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες

195.028,79
1.896.689,12
1.607.679,70

2.341.962,70

176.528,01

Μείον : Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι

10.Μερίσµατα πληρωτέα
2.536.991,49 11.Πιστωτές διάφοροι
1.633.799,70

176.528,01

107.212,94

-865.638,25
124.566,88

299.367,39

308.215,01

7.859.143,43

9.846.163,93

0,00

0,00

680.000,00

750.000,00

2.309.830,22

2.372.859,08

1.038.071,76

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις

-2.843.811,13

3.020.059,74 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

13.189,37

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

264.013,02
5.000.039,27
5.264.052,29

124.566,88

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
2.Λοιπές προβλέψεις

2α.Τεχνικά έργα σε εξέλιξη
4.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - Αναλώσιµα υλικά

264.013,02
5.000.039,27
5.264.052,29

9.017.684,86 V.Αποτελέσµατα εις νέον

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1.Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις

1.Εµπορεύµατα
2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - υποπροιόντα & υπολείµµατα

0,00
1.034.688,00
1.034.688,00

2.453.689,07 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια

ΙΙΙ.Συµµετοχές καί άλλες µακροπρόθεσµες

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII )

0,00
1.034.688,00
1.034.688,00

69.315,07

107.212,94

244.207,34
9.105.610,32

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII )

78.117,79

12.823,54

2.485.347,68

3.023.494,67

8.055.422,29

9.064.388,01

462.166,92

134.535,04

331.756,28

167.056,89

235.255,35

326.440,93

680.000,00

1.109.726,16

0,00

0,00

375.815,86
15.013.712,39

481.915,57
16.693.239,89

15.693.712,39

17.443.239,89

0,00

28.440,00

23.552.855,82

27.317.843,82

69.315,07
451.024,42
11.122.966,36

IV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο

29.942,30

3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσµίας

155.940,71

156.019,73
185.962,03

318.419,60 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
474.360,31 2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆I+∆II+∆IV )

15.001.697,71

17.552.697,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( Β+Γ+∆ )

23.552.855,81

27.317.843,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ευρώ

«ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»
31.12.2012

31.12.2011

7.243.192,68

14.951.327,22 Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)

9.846.163,93

10.888.649,71

5.656.687,59
1.586.505,09

10.873.849,06 Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους
4.077.478,16

-1.987.020,51
7.859.143,43

-1.042.485,78
9.846.163,93

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

55.406,55

4.162.525,41 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

819.596,07

3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

1.702.486,26

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. ´Εσοδα συµµετοχών
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

85.047,25

1.641.911,64

Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.034.957,52
2.522.082,33

2.037.687,21

-880.170,69
0,00
1.016.585,63

1.016.585,63

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα

0,00
-1.016.585,63

1.049.776,12

1.049.776,12

-1.896.756,32

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Εκτακτες ζηµίες

0,00
13.033,76

0,00

3.Εξοδα προηγούµ. χρήσεων

0,00
0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη - ζηµιές)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.859.143,43

0,00
9.846.163,93

0

-1.049.776,12

0,00

0,00
31.366,86

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

89.880,68 Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

0,00

3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων

Προτεινόµενα Μερίσµατα
4.072.644,73 Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απ΄ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

-959.895,44

0,00

2.Εκτακτα κέρδη

Μείον : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ευρώ

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων

0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Στον ανωτέρω Ενοποιηµένο ισολογισµό, περιλαµβάνονται εκτός της Μητρικής εταιρείας και η
Θυγατρική της ΄΄ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄
2) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε στην χρήση 2008, µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 2065/92. Κατά την χρήση 2012, δεν έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των
ακινήτων , διότι δεν συνέτρεχε τέτοια περίπτωση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2065/92 και τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους αυτού.
3) Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ των Τραπεζών συνολικής
αξίας ευρώ 8.400.000,00 για ασφάλεια δανείων το υπόλοιπο των οποίων κατά την 31-12-2012
ανερχόταν σε € 9.415.422,29 .

0,00
0,00
31.366,86

-31.366,86

0,00

13.033,76

-1.928.123,18
1.228.943,39

1.338.375,65

1.228.943,39

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη - ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

0,00

1.338.375,65

-1.928.123,18

Mείον : Φόρος εισοδήµατος

-13.033,76
-972.929,20
0,00
-972.929,20

-25.498,32

-31.850,29

-33.399,01

-37.706,28

Αποτέλεσµα οµίλου περιόδου µετά από φόρους

-1.987.020,51

-1.042.485,78

Μείον : ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η - ΖΗΜΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

-6.773,25
-1.993.793,76

9.957,85
-1.032.527,92

Λοιποί µή ενσωµ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2011

Άµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες

9.315.955,27

19.106.260,19

Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζοµένους

-7.005.223,82

-16.705.273,44

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

2.310.731,45

2.400.986,76

Πληρωµές φόρου εισοδείµατος
Καθερές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

-58.897,33

-69.556,57

2.251.834,12

2.331.430,18

Επενδυτικές δραστηριότητες
0,00

-3.000,00

-14.954,89

-174.580,88

Πληρωµές για την απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

0,00

0,00

Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών ενσώµατων παγίων, άϋλων στοιχείων και χρηµατοικονοµικών στοιχείων

0,00

0,00

Πληρωµές για απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων στοιχείων

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων
Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.954,89

-177.580,88

0,00

0,00

Λάρισα 30 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Εισπράξεις / Πληρωµές από αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωµές για δάνεια και τόκους

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
0,00

0,00

-2.525.277,51

-2.387.410,17

Πληρωµές για µισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων

0,00

0,00

Πληρωµες µερισµάτων
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

0,00

0,00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ. ΑΙ833756 Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΛΥΨΩ ΙΣ.ΣΑΠΟΥΝΑ
Α.Τ.Σ.918726 Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Προιστάµενος του Λογιστηρίου

-2.525.277,51

-2.387.410,17

Καθαρή αύξηση/µείωση ταµειακών διαθεσίµων χρήσεως

-288.398,28

-233.560,87

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΛΙΛΗΣ

Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα στην λήξη της χρήσεως

474.360,31

707.921,18

Α.∆.Τ.ΑΑ.427913

185.962,03

474.360,31

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ"
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης 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. ∆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 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.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1) Οι εταιρείες του Οµίλου κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζουν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε € 280.964,52, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 280.964,52, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 280.964,52.
2) Στο Λογαριασµό του Ενεργητικού «∆.Ι.5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων» και στις απαιτήσεις ( Λογ. Ενεργητικού ∆.ΙΙ ) περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.846.000 για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη
ρευστοποίηση µέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από τον όµιλο πρόβλεψη ποσού ευρώ 128.000 υπολείπεται κατά ευρώ 3.721.000 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις
λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 3.721.000 και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά ευρώ 1.447.000 και ευρώ
2.274.000 αντίστοιχα.
3) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις » περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 295.200,00 το οποίο αφορά την αξία κτήσης µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, και η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 8.280,45 , µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα
της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά 2.967,33 και 5.313,12 ευρώ αντίστοιχα.
4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων ενός κλάδου της Εταιρείας ποσού ευρώ 222.422,43 περίπου, επειδή αυτές δεν θα αναγνωρίζονταν φορολογικά, µε συνέπεια η αξία των παγίων
και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά 104.031,59 και 118.390,84 ευρώ αντίστοιχα.
5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του οµίλου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως 2010 για την µητρική εταιρεία και για τη χρήση 2010 της θυγατρικής της. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε
εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της ̟ πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές 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 «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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