ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) ΑΡ. ΜΑ.Ε. 58184/012/Β/05/003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
4.824,91
4.568,27
256,64
4.824,91
4.568,27
256,64
6.874.593,16 3.319.660,91 3.554.932,25 5.769.140,47 1.954.842,01 3.814.298,46
6.879.418,07 3.324.229,18 3.555.188,89 5.773.965,38 1.959.410,28 3.814.555,10

Ποσά κλειόµ.
χρήσεως 2012

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

13.300.000,00

13.300.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

0,00
419.247,84
8.786.231,40
816.088,65 5.591.343,64
3.543.471,50 9.388.758,35
165.632,51
86.157,90
221.259,09
0,00
3.015.167,35 7.941.221,83
-12.527.423,93
0,00
0,00
-12.361.791,42
7.460.885,40 23.561.830,75 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV) 11.644.439,98
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
64.032,22 1.Οµολογιακά δάνεια
3.475.000,00
64.032,22 2.∆άνεια τραπεζών
496.494,39
23.658.831,28
3.971.494,39
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
11.049.895,47
1.270.712,45 2α.Επιταγές πληρωτέες
4.097.151,31
384.000,14 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων
1.285.561,62
υποχρεώσεων
10.395.552,73
40.557,05 4.Προκαταβολές πελατών
1.010.059,61
2.980.831,26 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
121.683,67
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
221.683,63
3.443.279,91 7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
966.089,34
2.227.369,86
11.Πιστωτές διάφοροι
354.194,52
1.898.624,45 4.125.994,31
28.216.310,28
45.099,19
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ Ι +Γ ΙΙ )
32.187.804,67
475.365,55 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
8.089.738,96 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
24.557,44

8.786.231,40

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις και δικ/τα βιοµ. ιδιοκτησίας

777.412,13

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
419.247,84
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
6.498.496,63
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός µηχαν.εξοπλ. 13.904.669,77
5.Μεταφορικά µέσα
307.416,99
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
12.276.892,08
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές
3.225,80
33.409.949,11
ΙΙΙ.Συµ/χές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις
1.Συµµετοχή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

777.042,38

777.412,13

0,00
419.247,84
419.247,84
1.257.529,41 5.240.967,22 6.407.432,29
5.094.876,77 8.809.793,00 12.932.229,85
142.541,29
164.875,70
307.416,99
3.005.979,14 9.270.912,94 10.956.389,18
0,00
3.225,80
0,00
9.500.926,61 23.909.022,50 31.022.716,15
1.000,00
96.429,10
97.429,10
24.006.821,35

Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ )
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείµµατα
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Α'& Β' ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
IΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
-Στο χαρτοφυλάκιο
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι

369,75

1.064.423,55
705.834,41
1.174.411,74
129.097,92
3.073.767,62
5.877.205,97
1.090.985,68
3.399.695,39

IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
3.Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις

4.490.681,07
45.099,19
372.202,70
10.785.188,93

744.443,82

32.968,31

10.020,72
2.176.923,32
2.186.944,04
16.045.900,59

14.455,04
1.486.924,71
1.501.379,75
12.571.949,97

248.891,26
43.856.802,09

129.159,83
40.174.496,18

268.834,00
9.746.850,45
10.015.684,45

159.538,00
0,00
159.538,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
(13.300.000 µετοχές των 1,00 ευρώ)
1.Καταβληµένο
ΙΙ.∆ιαφορά από έκδοση
υπέρ το άρτιο
IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµ. χρήσεων

43.856.802,09
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εµπράγµ. ασφαλ.
268.834,00
3.Υποχρεώσεις από αµφοτερ. συµβάσεις
9.746.850,45
10.015.684,45

0,00
-3.988.249,46
-8.539.174,47
-12.527.423,93
11.478.807,47

3.595.000,00
1.462.571,72
5.057.571,72
4.091.012,66
4.483.788,05
12.796.487,14
743.704,06
46.426,71
172.948,15
966.101,34
281.903,41
23.582.371,52
28.639.943,24
55.745,47

40.174.496,18
159.538,00
0,00
159.538,00

Σηµείωση:Επί ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών,ποσού 7.550.000 ευρώ,για εξασφάλιση Τραπεζικών ∆ανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων,κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχοντανσε 10.237.516,64 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
45.015.523,48
25.009.392,53
25.154.033,21
14.163.236,60
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
19.861.490,27
10.846.155,93
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
52.224,41
253.729,37
Σύνολο
19.913.714,68
11.099.885,30
1.738.472,58
1.692.937,57
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
16.144.738,18 17.883.210,76
11.733.337,93 13.426.275,50
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
2.030.503,92
-2.326.390,20
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00
126,79
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.765.985,07 -1.765.985,07
1.625.618,31 -1.625.491,52
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
264.518,85
-3.951.881,72
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
26.536,78
1.557,35
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
83.651,29
18.858,62
2.Έκτακτες ζηµίες
41.771,83
0,00
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
125.423,12
-98.886,34
19.066,47
37.925,09
-36.367,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
165.632,51
-3.988.249,46
3.546.933,14
5.652.892,11
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
3.546.933,14
0,00
5.652.892,11
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)χρήσεως πρό φόρων
165.632,51
-3.988.249,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
165.632,51
(+): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιές)
προηγούµενης χρήσης
-12.527.423,93
Σύνολο
-12.361.791,42
Μείον:1. Φόρος εισοδήµατος
0,00
Ζηµίες εις νέο
-12.361.791,42

Χρήση 2011
-3.988.249,46
-8.539.174,47
-12.527.423,93
0,00
-12.527.423,93

Βαθύ Αυλίδας, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΧΗΤΟΣ
Α.∆.Τ. Φ 257640

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 003381

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΙΑΜΕΤΗ
Α.∆.Τ. ΑΒ 263579
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 0014185-Α΄Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας ''ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", 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 Οικονοµικές Καταστάσεις:
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 δικλείδες 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 του 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρία, κατά πάγια τακτική, δεν
σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βασιζόµενη στην γνωµοδότηση αριθ.205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως και το άρθρο 10 παρ.ιε του
Ν.2065/92. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη για την ενδεχόµενη αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση αυτή θα ανέρχονταν στο ποσό των 170.000 ευρώ περίπου και κατά
συνέπεια τα αποτελέσµατα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Κατά την παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί ορισµένων παγίων στοιχείων συνολικού ποσού 2.600.000 ευρώ
περίπου, µε συνέπεια το πάγιο ενεργητικό, τα αποτελέσµατα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται διάφορα κονδύλια, συνολικού ποσού
190.000 ευρώ περίπου, τα οποία παραµένουν αµετάβλητα από την προηγούµενη χρήση. Για τα ποσά αυτά η Εταιρία θα έπρεπε να σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόµενη µη είσπραξή τους. Γνώµη µε επιφύλαξη: Κατά τη
γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση
της Εταιρείας κατά την 31 ∆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. Θέµα Έµφασης: Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 7 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 - 2011 και ενδεχόµενα να υπάρξουν µελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. Για τη χρήση 2012 η εταιρία
έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσης 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις). Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη
συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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