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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 31.12.2011 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη κλειόµενης προηγούµενης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσης 2012 χρήσης 2011
 Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

      1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασεις 4.520,76 4.520,75 0,01 4.520,76 4.520,75 0,01        Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

      4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 17.694,60 17.694,57 0,03 17.694,60 15.456,63 2.237,97        ( 204.080 µετοχές των 3,00 ευρώ έκαστη)
      Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 22.215,36 22.215,32 0,04 22.215,36 19.977,38 2.237,98       1. Καταβληµένο 612.240,00 612.240,00

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναποσαρµογής - Επιχορηγήσεις

   Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις        επενδύσεων

     5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 557,00 556,99 0,01 557,00 556,99 0,01       2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
   ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις          λοιπών περιουσιακών στοιχείων    5.709,48 5.709,48
     1. Γήπεδα - Οικόπεδα 69.753,11 0,00 69.753,11 69.753,11 0,00 69.753,11   IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
     3. Κτίρια - Τεχνικά έργα 102.223,37 27.064,54 75.158,83 102.223,37 21.958,67 80.264,70       1.Τακτικό αποθεµατικό 43.597,62 43.597,62
     4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις       4. Έκτακτα αποθεµατικά 45.936,27 45.936,27
        και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 89.925,76 58.001,96 31.923,80 89.925,76 47.951,87 41.973,89       5. Αφορ/γητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόµων 2.157,43 2.157,43
     5. Μεταφορικά µέσα 214.367,80 183.941,64 30.426,16 214.367,80 171.706,83 42.660,97 91.691,32 91.691,32
     6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 64.006,28 59.001,06 5.005,22 62.882,30 56.625,74 6.256,56   V. Αποτελέσµατα εις νέο
        Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 540.276,32 328.009,20 212.267,12 539.152,34 298.243,11240.909,23        Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 101.937,44 138.623,58
   ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ ΑΙV+ΑV) 811.578,24 848.264,38
        χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

       1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 31.422,91 31.422,91       1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω

ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

           ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

       1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 31.422,91 31.422,91       1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
       7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.170,00 1.170,00           εξόδου από την υπηρεσία 2.402,40 2.402,40
        Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ) 32.592,91 32.592,91  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

        Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 244.860,04 273.502,15     ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      1. Προµηθευτές 859.558,59 631.449,86
   Ι. Αποθέµατα        2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 95.651,52 175.459,81
      3. Παραγωγή σε εξέλιξη                   535.000,00 535.000,00      3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σµων υποχρεώσεων 627.994,23 600.449,45
      5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων                   320.739,75 287.168,94     4. Προκαταβολές πελατών 12.760,16 7.258,19

855.739,75 822.168,94      5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 28.058,36 32.043,56
  ΙΙ. Απαιτήσεις      6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.638,13 6.744,46
     1. Πελάτες 392.965,90 320.454,74    11. Πιστωτές διάφοροι 31.055,24 45.479,34
     3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 134.270,44 0,00          Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.656.716,23 1.498.884,67
     7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως   370.000,00 0,00
   10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 121.010,00 121.010,00
   11. Χρεώστες διάφοροι 42.637,35 399.554,17
   12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 20.000,00 20.000,00

1.080.883,69 861.018,91
  IV. ∆ιαθέσιµα
     1. Ταµείο 288.397,11 385.163,64
     3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 816,24 5.459,83

289.213,35 390.623,47
       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 2.225.836,79 2.073.811,32
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 2.470.696,87 2.349.551,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2.470.696,87 2.349.551,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

     2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εµπρ. ασφαλειών 342.684,67 430.981,27      2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εµπρ. ασφαλειών 342.684,67 430.981,27

Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 31.12.2011 κλειόµενης προηγούµενης

 Ι. Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως χρήσης 2012 χρήσεως 2011
      Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις/έσοδα έργων) 463.874,46 919.198,85 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες-κέρδη) χρήσεως -36.686,14 4.764,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ

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

      Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις/έσοδα έργων) 463.874,46 919.198,85 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες-κέρδη) χρήσεως -36.686,14 4.764,05
      Μείον: Κόστος  πωλήσεων 369.038,05 956.845,62 (+): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών)
      Μικτά αποτελέσµατα (Κέρδη-Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 94.836,41 -37.646,77        προηγούµενων χρήσεων 138.623,58 144.449,97
      Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 23,32 2.786,34        Σύνολο 101.937,44 149.214,02
      Σύνολο 94.859,73 -34.860,43 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος & εισφορά ΟΓΑ 0,00 10.590,44
      ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 27.519,04 26.499,89             Κέρδη χρήσεως προς διάθεση 101.937,44 138.623,58
      Μερικά αποτελέσµατα (Ζηµίες ή Κέρδη) εκµεταλλεύσεως 67.340,69 -61.360,32 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
      ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 105.046,10 64.532,76 8.  Υπόλοιπο κερδών εις νέο 101.937,44 138.623,58
     Ολικά αποτελέσµατα (Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -37.705,41 -125.893,08 101.937,44 138.623,58
 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσµατα
                   2. Έκτακτα κέρδη 4.434,40 59.999,96
                   4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 0,00 71.685,28
     ΜΕΙΟΝ:      4.434,40 131.685,24
                   1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.415,13 3.415,13 1.019,27 1.028,11 1.028,11 130.657,13
       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (Ζηµίες-Κέρδη) -36.686,14 4.764,05
    ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 36.031,93 38.999,30
                     Μείον: οι από αυτές ενσωµατωµένες στο 
                                  λειτουργικό κόστος 36.031,93 0,00 38.999,30 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -36.686,14 4.764,05

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 377302 Α.∆.Τ. Ρ 970974

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙ∆ΗΣ

ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ 42721/ Α' ΤΑΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε."

Έκθεση επί των Oικονοµικών Kαταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Oικονοµικές Kαταστάσεις της Εταιρείας " ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31∆εκεµβρίου 2012,την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Oικονοµικές Kαταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ
του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε

 

του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 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 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
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 έλεγχό µας προέκυψε ότι : 1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Γ.ΙΙΙ.1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 31.422,91απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών σε Κοινοπραξίες τεχνικών έργων οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν
ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. ∆εν τέθηκαν υπόψη µας οι Οικονοµικές Καταστάσεις, ούτε οι φορολογικές δηλώσεις των κοινοπραξιών και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή αποτίµηση τους. 2) Το κονδύλι του ενεργητικού «∆.Ι.3.
Παραγωγή σε εξέλιξη» ποσού ευρώ 535.000,00αφορά σε τεχνικά έργα σε εξέλιξη κυρίως από προηγούµενες χρήσεις. Για τα έργα αυτά δεν µας προσκοµίστηκαν σχετικές επιµετρήσεις υπευθύνων µηχανικών έργων και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της
παρούσας έκθεσης εκκρεµεί η τιµολόγησή τους. Ως εκ τούτου διατηρούµε επιφύλαξη για την ύπαρξη αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 3) Στις απαιτήσεις από «Πελάτες» και «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες», περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε
καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 750.000,00περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (Κωδ. Ν. 2190/1920και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ
400.000,00για την κάλυψη των ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από «Πελάτες» και «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες» καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια
εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 400.000,00και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 100.000,00και 300.000,00αντίστοιχα. 4) Οι φορολογικές υπ̟οχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2012.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 επιπτώσεις του θέµατος (3) και τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων, (1), (2)και (4), που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε." κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012,και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 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 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί 'Αλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν 2190/1920.2. Στα κονδύλια του
Ενεργητικού ∆-ΙΙ-7 «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως» και «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται ποσό ευρώ 370.000,00και ευρώ 20.000,00αντίστοιχα, για τα οποαο συντρέχουν οι απαγορευτικές διατάξεις του
άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2013
O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
AM ΣΟΕΛ 25191
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