ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ευρώ
Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ευρώ

Αναπ/στη Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη Αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως καί πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειομένης
Χρήση 2014 Ευρώ

44.726,57
500.496,98

44.726,56
496.129,04

0,01
4.367,94

44.726,57
497.096,98

44.726,56
492.667,18

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,01 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (132.676 Μετοχές των 30,00 Ευρώ)
4.429,80 1.Καταβλημένο

545.223,55

540.855,60

4.367,95

541.823,55

537.393,74

4.429,81

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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 2013 Ευρώ

3.980.280,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα

Ποσά προηγ/νης

2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.
3.447.437,74
6.287.005,18

0,00
4.284.420,68

3.447.437,74
2.002.584,50

3.447.437,74
6.281.005,18

0,00
4.078.879,23

12.836.870,85

11.823.189,16

1.013.681,69

12.724.457,63

11.495.462,73

2.002.091,74

1.907.403,54

94.688,20

2.009.711,96

1.865.331,89

524.394,75
67.276,06

483.907,56
0,00

40.487,19
67.276,06

504.635,54
67.276,06

469.569,82
0,00

25.165.076,32

18.498.920,94

6.666.155,38

25.034.524,11

17.909.243,67

3.447.437,74 3.Επιχ/γήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
2.202.125,95

0,00

0,00

1.034.688,00
1.034.688,00

1.034.688,00
1.034.688,00

1.228.994,90 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
144.380,07 1.Τακτικό αποθεματικό
35.065,72 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων καί νόμων
67.276,06

270.342,44

264.013,02

5.000.039,27
5.270.381,71

5.000.039,27
5.264.052,29

7.125.280,44 V.Αποτελέσματα εις νέον

ΙΙΙ.Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες

-1.995.939,23

-3.791.869,98

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις

298.200,00

298.200,00 Διαφορές Ενοποίησης

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

124.566,88

124.566,88

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

430.674,42

430.674,42 Διακαιώματα Μειοψηφίας

296.854,94

283.031,38

8.710.832,31

6.894.748,56

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII )

7.395.029,80

0,00

0,00

416.619,12

828.791,97

2.736.848,10

3.100.077,08

728.874,42

728.874,42 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+AIII+AIV+AV )
7.854.154,86

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές προβλέψεις

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

72.176,04

98.829,25

2.137.887,85

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

2.537.492,91 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

19.542,36

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

1.102.096,46

5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων

2.043.219,72
5.374.922,43

0,00 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
915.687,61
2.093.377,31 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.645.387,08 1.Προμηθευτές

ΙΙ.Απαιτήσεις

2.Γραμμάτια πληρωτέα σε Ευρώ

1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις

7.417.763,87
0,00

5.479.134,59
7.417.763,87

20.852,48

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
5.458.282,11 3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

4.Προκαταβολές πελατών

-Στις τράπεζες για είσπραξη

7.043,29

3.Γραμμάτια σέ καθυστέρηση

11.791,10

7.043,29 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
11.791,10 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

- στο χαρτοφυλάκιο

126.587,47

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

778.227,98

10.Επισφαλείς.-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες

61.191,05

Μείον : Προβλέψεις

214.439,82
904.815,45
1.599.179,70

1.018.757,99

10.Μερίσματα πληρωτέα
1.233.197,81 11.Πιστωτές διάφοροι
1.602.179,70

0,00

0,00

61.191,05

11.Χρεώστες διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII )

0,00

72.829,56

3.812.263,06

2.813.003,53

4.755.234,68

5.883.209,58

292.136,38

565.277,43

735.686,21

427.607,66

744.208,83

478.530,20

544.000,00

544.000,00

0,00

0,00

522.418,34
14.155.619,14

556.406,23
14.440.941,27

14.572.238,26

15.269.733,24

1.084,60

0,00

23.284.155,17

22.164.481,80

0,00

319.078,74

254.579,50

2.329,44
10.323.192,64

3.384,25
8.570.457,76

1.Ταμείο

133.644,36

43.814,24

3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας

31.287,98
164.932,34

46.238,05
90.052,29

15.863.047,41

14.305.897,13

12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών καί πιστώσεων

12.823,54

IV. Διαθέσιμα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔI+ΔII+ΔIV )
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

21.710,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( Β+Γ+Δ+Ε )

23.284.155,17

22.164.481,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

2,00

2,00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

2,00

2,00

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπράγματων ασφαλειών

0,00

0,00 2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

0,00

0,00

3.Απαιτήσεις από αμφ/βαρείς συμβάσεις

0,00

0,00 3.Υποχρεώσεις από αμφ/βαρείς συμβάσεις

0,00

0,00

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

0,00
2,00

0,00 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
2,00

0,00
2,00

0,00
2,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ευρώ

«ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων

19.735.016,72
12.632.513,26
7.102.503,46

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

2.824.391,87

929.233,59
4.622.415,33

1.788.679,55

2.505.826,88
0,00
548.910,56

548.910,56

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

6.291,08
-548.910,56

767.492,27

767.492,27

1.956.916,32

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

0,00

52.299,78

7.630,23

3.Εξοδα προηγούμ. χρήσεων

5.947,82
0,00

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

2.717.913,14 Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ΄ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
-1.794,86 Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

31.12.2013
7.859.143,43

1.816.083,74
8.710.832,31

-964.394,87
6.894.748,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.216,41

59.219,28

0,00

0,00

0,00
8.710.832,31

0,00
6.894.748,56

-761.201,19

6.919,50

5.216,41
116.253,64

2.Εκτακτες ζημίες

Προτεινόμενα Μερίσματα

-762.996,05

0,00
0,00

4. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

2.716.118,28 Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

1.798.023,46

3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

31.12.2014
6.894.748,56

9.992,00

7.128.242,21

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. ΄Εσοδα συμμετοχών

Μείον : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

7.422.000,24 Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους
2.706.126,28

25.738,75

Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

10.128.126,52 Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)

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.
3) Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις υποθηκών υπέρ των Τραπεζών συνολικής
αξίας ευρώ 10.660.000 για ασφάλεια δανείων το υπόλοιπο των οποίων κατά την 31-12-2014 ανερχόταν
σε € 5.715.853,80 .

223.289,75
0,00
3.929,34
129.831,69

-124.615,28

0,00

227.219,09

1.832.301,04
600.769,34

-930.995,86
767.774,67

600.769,34

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

0,00

767.774,67

1.832.301,04

Mείον : Φόρος εισοδήματος

0,00
-930.995,86

-13.617,30

Λοιποί μή ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

-167.999,81

0,00

-2.600,00

-33.399,01

Αποτέλεσμα ομίλου περιόδου μετά από φόρους

1.816.083,74

-964.394,87

Μείον : Δικαιώματα μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

14.915,67
1.830.999,41

-16.306,60
-980.701,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»

1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2013

Άμεση μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες

18.013.237,00

10.680.190,58

Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους

-15.691.498,92

-7.799.177,93

2.321.738,08

2.881.012,65

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδείματος
Καθερές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

-16.217,30

-33.399,01

2.305.520,78

2.847.613,64

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

0,00

0,00

-141.582,43

-95.206,05

Πληρωμές για την απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

0,00

0,00

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

0,00

72.304,59

0,00

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

6.291,08

-141.582,43

-16.610,38

Λάρισα 30 Μαίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

& Διευθύνων Σύμβουλος
0,00

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

0,00

0,00

0,00

-2.089.058,31

-2.926.913,01

0,00

0,00

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

0,00

0,00

-2.089.058,31

-2.926.913,01

Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως

74.880,04

-95.909,75

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΛΙΛΗΣ

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

90.052,28

185.962,03

Α.Δ.Τ.ΑΑ.427913

164.932,32

90.052,28

Πληρωμες μερισμάτων
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0

ΚΑΛΥΨΩ ΙΣ.ΣΑΠΟΥΝΑ
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Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου

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 Δεκεμβρίου 2014 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.
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 Δεκεμβρίου
2014 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 275.407,08 , με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 275.407,08 , τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 275.407,08 .
2) Στους Λογαριασμούς του Ενεργητικού «Γ.ΙΙΙ.7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Δ.Ι.5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και «Δ.ΙΙ. Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.422.000 . Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
ποσού ευρώ 4.422.000 . Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4.422.000 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 479.000
και ευρώ 3.943.000 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 10.934,75, 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 1.209,61 και 9.725,14 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 .
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 τις χρήσεις 2010 , 2013 και 2014 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 Δεκεμβρίου 2014 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.
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