ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΑΟΙΙΣΜΟΣ της aΙης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2811

Αξίσ συτθσσως
θ.ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
‘Εξοδα ιδρύσεως καιπρώτηςενκστοοτάσεως
έ.ύαπνά έξοχο εγεατοοτάοκως

4,024,9)
5.709.140,47
5.773.905,38

7.11400 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
.άκτώροτεςοκινητοπαιήσεις
0,Ποροχωμήοκιςεοι χικοιώμστα βιομ.ιδιοετησίσς
ί,Ενοώμοτεςοεινητσποιήσεις
).Γήπεδα . οικόπεδα
θ.Κύριο εσ τεςτιτκά έργο
ε.Μηχσνήμοτσ ‘ οεςνιεέςεγεαιαστάαεις
και λοντέςρηχανολαγικόςεξοττλισμός
0.Μετσφομιεά μέσα
δ.Επτπλα εσ λοπός εξοπλισμός
ΐ.,ονιινητοτταιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Απ000εσετς
4.568,27
1,954,842,50
1.959.410,20

256,64
3.514.298,46
3.δ14.δδδ.Ιο

Αςτο κνήσοως
4.824,91
3.423.991,89
3.428 816,80

Ατοοσβεσεις
4.508,27
705.849,δθ
000.417,35

206,64
2.628.142,οΙ
2.620.399,45

744,443,82

32,866,31

777,412,13

600.961,40

188.450,73

419.247,56
8,407.432,29

0,00
536.058,65

479.247,84
5,591.343,64

369.286,68
6,068,452,03

0,00
378,002,28

369.286,66
6,690,300,37

12832229,05
307.416,99
10,896.359,18
0.00
31,022,706,15

3,543,471,50
80,157,90
3.019.067,20
0.00
7.40χ.ήγ5,4ξε

8.388,758,35
221,259,09
7.841,220,83
0.00
23,661,830,75

12,828,7426)
Ί82,θ33,89
5,338,337,78
97,348,27
24,879.001,84

1.624.474,13
31.401,40
1.050.530,80
X.X0
3.722,468,64

τί.254.260,48
051.432,44
4,249.806,98
91 .348,27
21.756.533,20

2227,369,56
1,898.624,45

Ίν,ώιαθόσιμα
),Ταμκ(χ
0.Καταθέσειςόιμεττυςκαι ττμαθκσμτας
Σύνολο Κυελσφορούνοας Εαερπηιεόοά (ΔΙ1’ΔΙΙυ’ΔίΜ)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ί.Εξοδα ετταρέκων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ δΝΕΡΙΗΤΙΚΟΥ ΊΒ’εΙ”κάΑΕΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ
2.Χρκωστικοίλογομιααροί εγγυήαεων κοι κμπράγμστων ασφαλειών

ί.270.712,45
3δ4.ΟXΟ,14
ί.255.56Ι,62
4δ.557,05
2.980.531 ‚26

1.415,259,31
1.942,50
τ.οτσ.τ58,00
150.364,18
2577.744.39

0,443,279,9)

1.659.421,54

4,129,994,37
45.095,78
475,365,05
0,00
8.δο9.738.9θ

Ρ,ΊΔίΛ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
‚Μετοχικό Κεφάλαια
(13.300.050 μετοχές των 1,00 αυρώ)
1.Καταβόημένα

τασο πρστΙη.
σρήοεευς 2850

1330000800

ίΐώισφσμά από έκδοση μετοχών υπέρτα άρτια

1.920.000,00

1.920.000,50

ίλλποθεματικά Κεφάλαια
5,Λφομολόγητα οποθεματιεά ειδιεώνόιατάξκωννόμων

8788 23140

2,50675659

-3.958.249,46
-θ.539J14,4L
-12.522,423,93

soC
-8.539.174,47
-6.539.174,43

11,470.007,47

14.107.502,4

ν.Λποτελέσμοτσ ειςνέα
Υπόλοστα ζημιών χρήσεως ειςνέο
Υσόλοιτνα ζημιώνπμχηγσύμεκττνκχμήσεων
Σύοσλο ΊθΙτιον Κεφαλαίων (ΛΙο’Α)ΙυΑίΙΙυ’ΑΙό’κΑν)
r.YnOXpEOZE(O
.Μακραττρόθεαρες νττσχρεώσεις
Ί.Ομσλαγιαεά δάνεια
2,Δάνεια τραπεζών

3.595.000,00

3.όSδ.0χχ,χέ

5.007,571.72

6.181,0δ4,41

4.091.512,66
4.483.708,05
743,704,06
46.426,71
(72,545,75

1.900.759,19
3.612.254,22
13.376.102,60
91.794,36
δ0.ΙΙσ,39
104.676,07

956.701,34
261.903,41
23.502.371 ‚52

1.142.577,72
257.669,65
20.536.095.20

21,999,038,98

22.658,831,28

&ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 0ΝΕΡ~ΗΤ)ΚΟ
Γ.Απσθέμαια
2Σ(μχΤόντα έτοιμα ται ημιτελή — ιnτσπρσΤόντα και κπολετμματα
0.Παμαγυτγή οκ εξέλιξη
4.ΓΤρώτες και βσηθητιιιές ύλες’ αναλώσιμα υλικά—ανταλλακτικά και κίση συσκευασΙας
5.Πρσκαταβολές νια αγομέςσπαθκμά:υυσ
Ιίλτταιτήσεις
1,Γ)ελά:ες
δο.Εττιτογέςεισ:κμακτέκς
- Στα χαρτσφυλύκισ
- Στις τράττκζκς ακ εγγύηση
35.Εττσσγέςσκ εαθυστέρηση)αιμραγισ μέσες)
15.Χμεώστκς διάφοροι
ί2,Λσγοριασμυ(δταχειρΙσεωςττρακαταβαλών κσιπιστώσεων

94.646,97

64.002,22

(ΓΊί4’rχκΓίΙί)

τασο ανατομ.
σρήσεως 2011

Λαοσ. Λςιο

777,412,13

Ιίχυμμετυχέςκαι άλλες μακρoπρόθεσμεςχμηματοοικoυαμέςσπα:τήσκις
7.Λoστές μοκμστρόθκσμεςατταιτήσεις
έύκολσ ττση(ασ ενεργηστεσύ

Ανσσ. ΑςΙο

1.947.819,37
003.431,05

6,967,43
779.716,52
786.δδ3.95

12.971.949.97

Ιε,2ε4.δδτ,94

129.1δ9.δ3

29.θδ4,08

4δ,174.498,Ιδ

4δ.θ21.δ3έ,29
4.724.095,60

12,796.487)4

28.039.943,24
20.717,659,60
________________________________

Oέασλο υσοχροώσοων (tlvrll)
2.45)050,42
85,671,44
8,395.2)5,82
0.814,38
τ2.000.173,60

14,455,04
1.486.924.71
1.501.379,75

155,538.00

ί.δρσχυττρόθεσμες υποχρεώσεις
(.Προμηδυκτές
)σ,Εν:ταγέςπληρωτέες
έ,Τράοεζεςλογ)μσί βραχιακμόθεσμαν υποχρεώσεων
Ί.Πμοκαταβσλέςτνελατών
(,Υποχρεώσεις από φόμσυς- τέλη
).Λσηαλ:στικοί σμγαυισμσί
ξΜασροπρόθεσμκς υποχρεώσεις
πληριιυτέες στην επόμενη χρήση
ίΙ.Πιοτυνές διάφαρπ

&ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑοΗΤΙιςοΥ
2.Εξαδα χρήσεως χχυλευρένα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΊΑ’τ’Γ’κΔΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕ0Σ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ
2.Γίιστωττκοί λογαριασμοί εγγυήσκυυν εσ εμπρά~μστωνασφαλείων

55,745.47

ίό.594.δΟ

48.174,496,10

48,921.036,29

159,530.00

4,724,898,00

Σηρετώσσις: 1) δπί σντνήτυτν της ετσρίσς έχουν εγγραφτί προοηροιώσκς αποθηκών, ποσολ 7.550,000 ευρώ, γιο εξσσφάλιση Τραπεζικών ώανείιοτι το ανεξόφγητο οπχγοιπο των αποlυνν, κατά την 3Ιη Δεκεμβρίου 20)1, ανέρχυνταν οκ 9,837.469,70 ευρώ. 2) Μκ την στό τ7.τσ.20Ι1,
οττάφαση της τσετιεής Γενικής Συνέλευσης ταν μετόχων της εταιρίας έγινε αύξηση τον μυτο57κού της γεφογαίσυ, κατά το ποσό του 0.000.000 εκικΊυ με έκδοση 1.000.000 υνομαστικών μετογχΊτν αξίας 7,00 εκρώ η κάθε μίτν Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ρκ κοτσβαλή ρκτμητών από τους
μετόχυυς. Οι διαδικαοίεςογοκληρτλθηκαν, από In ΠεριφέρεταΣτερεός5λ,λύδας την 14.11.2011 (ΦΕΚ τiSόχίΙ4.lΙ,2011).
___________________________________________________________________________________________
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑ ΡΙΑΣΜΟ Υ ΑΠΟ’Ι’ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΙ2Σ
0ΙΝΑΚΑΣΔΙΑΘΕΣΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ’ΤΩΝ
3Ιηε Αοεεσθρίου 2911 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ‘31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2δ11Ι
Ποσά εθυτάρ.
δσσόπροηγ.
δασά ουθσεομέαης χρήσοως 2811
Ποσά προηγοομέαης ορτ)σοως 2810
σρήσεως 2011
χρήσσως 2010
-3.585.245,40
-636.340,04
Καθαρά αποτελέσματα (ςημιύς( χμήσεκυς
LAlTooohtupoTo οκμεσσλλκάσεως
.8.539.174,47
-7.808.054.14
)‘κ(ιΥπόλσιττσ αποτελεσμάτων (ζημιές) πμσηθ.χρήοης
2λ.χ09,392,53
11.603.558,75
Κύκλαςεμγοσιών (ττωλήσκ:ς)
0,00
-14.760.20
14.163.236,60
7.140.488,40 )υςόισααρέςφοραλσγ:εού ελέγχκκντραηγ.χρήσκων
ΜεΙον: Κάαταςπωλήσεων
-12,527.423,93
‘8.539,174,47
Σύνολα
12,846.155,93
4.403.069,75
Μιετά ααετελέαματα (κέρδη) εκμκτάλλευαης
5,00
Σα
253.729,37
57.326,32 Μείλπ 1.Φόρσς Εισοδήματος
Πλέον: λόνο έσοδα εκμετάλλευσης
)Ι.099.885,30
4.520.386,67 Ζημ:έςε:ςνέσ
Σύνολα
ΜΕΙΟΝ: ί.Εξκδα ώιοινητιεήςλκτταυμμΙας
1.692,937,57
1.050.348,45
11.733.337.93
13.426.275,50
3.253.661,44
4.304.209.89
2,Εξκδο λειτευργίαςώ:αθέσειτυς
-2.326.350,20
216.186,18
Μεμιιιάσττοτκλέοματα (ζημιές) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστττυτικκ( τύκαι κατ συναφή έσοδα
126,79
7.375,72
Βαθύ Αυλίδας 3χΛπριλίαυ 2X12
1.625.6)6,3)
-1.622,491,52
642445,18
-641.089,46
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρουυστικκ) τόκο: και σττκαφή έξοδα
-3.951.881,72
-624.883,28
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης
Ο,Ν11Π~Ο ρΟΣΤΟΥΔ.L
ΟΠρΟΕΔΡΟΣΤΟΥΔ. 2,
ΙΊ.ΠΛΕΟΝ: Εκαοκνο ονιoσελύσμσνσ
Ι.557,3λ
5.3λ9,64
1.Εκτοκτα και ανέργανα έσοδα
Μείον:
),Εκτακτα κατ ανλμγανα έξκδσ
78.859,62
16,605,80
3.Εξοδσ ττμαηγσύμενυυν χρήσεων
18,005,47
37,925.09
-36.367,74
207,60
16.816,40
‘17.456,76
524Ν ΣΑ,ΧΙ-ΙΤΟΣ
.3,90δ,249,46
.535.340,06
Ομγσυτκύ και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)
ΛΑΤ. Αί877χ02
Α.Δ.Τ. 0257660
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο ονσαβέσκιυτντταγ(ιυντστκισελυν
5.652.892,11
3.797.464,13
Μείον Οι εναωματωμέυες στα λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΛΡΛΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΑ (ζημτές) χρήσεειος προ φόρκ.υσ

5.652,892.11

0,00
.3.980249,40

3,797,464,13

0,00
‘636,340.04

Η ΠρΟ)ΣΤΑίΝΗ~ιΟ

ίΟΥ

-‘χρΥΣΟΥΜ Συυ7άΕΤΗ
Α.Δ,Τ. Λθ 263579
Αρ. ΛδκίαςΟ.0.Ε. 00ί4185-Λ’ τάξης
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓχΟΥΑΝΕΞ44ΤΗΤΟΥΟΡΚΩΤΟΥΕΛδΓΚΤΗ ΛΟrτΣτΗ
Προς νσες ε.κ. Μεσόχοος οης Απώπαρης ΕσσιρΓσς’ΟΛΥΜΙ’ΙΙΑΚΗΖΥΘΟΠΟ)ΙΑΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑJΡΙΛ”
‘Εκθεση εττΙνττοσ Οτεοκοστεών Κσσοσσάσκτ,ονι Ελέγξαρε τιςανιυτέρε.ι Οικεναμικές Καταστάσεις τηςλνώ’ντμης Ετοιρίας”ΟΛΥΜΠίΑΗΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΛΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΊΑ”, ατ οπυ(ες οττοτελούντοι από τον τασλυγισμό της 30 Δεκεμβρίου 2047. την κατάσταση αττατελοαμάσων εσ τα
πίνανσ διάθεσης ασατελυσμάτων της χρήσεως σοκ έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικά πρασάρτημα. δοθόοη Της ΑτοΙεετσης τησ τος Οιεονειετκές Κατσστάσετς: Η διοίκηση έχει την ευθύνη γιο τησ κοτάρτιση και εύλογη πορχυσίαση αυτών ταν οικονομικών κατοοτάαειεν
σύμφκττσα με 0 λογισττκά Γτρλτυπα που πμσδιαγράφκνται από τσ Ελληνικά Γενικό λαθιστικό Σχέδια και τις διατάξεις ταν άρθρων 427 έυιτς εσ: 43τ του ισυδ.ρύ. 2050(1920, ότττιυς και για εκείνες ττς εσωτερικές Θκλοίγεςπου η διοίκηση καθορίζει ωςοττορα(τητες ώστε σο καθίσταται θυνοτή ι
κατάρτιση οικυκσμικείνν καταστάσεων σπαλλαγρένων από αυσιώδη ανσκρίβκιο, που οηκ)λεται ότε ακ αττάτη ότε οκ λάθος. Ευθάκη οσο Ελαγκτήτ Η δική ρσςευθλνη ε)νσ νο εκφράσουμε γνώμη εττ) αυτών ταΝ οικονομικών κπχστάσετιον με βάση ταν έλεγχό μος. Δτεινεργήοσμκ ταν έλεγχό μα
ούμφκυνα με τα Διεθνή Πράτυπο Ελέγχου. Το πρότυπο αυτά απατούν νο συμραρφιετνόμαστκ με κανόνες δεκντολογίος, καθώς εσ να σχεδιάζασμε εσ δχνεμγαύρε τόν έλεγχο με σκσπά την απόκτηση εύλογης διοσηάλισης γιατο εάν α: οιεσιορικές κατσστάασς σίνα οπαλλισγμένες ασι
σοσιώδη ανακρίβεια. 0 έλεγχος περλαμβάνοτ τη θιενόμγετα διαδικοπών για την ανάκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με το ποσά εσ τιςγνωστοπχιήσος στις σικανυμικές καταστάσεις. Οι οπιλογόμκνες όιοδικσοίες βασίζοντα στην κρίση του ελκγετή περιλομβανομύνης της οκτ(μησης τετΡ
κινδύνων αυσείυδους ανοκρίβκιας ταν οικονομικών κατοστάσεαν, πκσ αφοίλκυτα είτε σε αττάτη είτε οκ λάθυς. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, σ ελεγκτής εξκτάζο τις εσωτερικές διελκύδες που οχκτίζαντσ με την κατάρτιση και κάλαγη παρουσίαση ταν οικονοριτνίο
καταστάσεων της εταιρείας με σκοσό τσ αχοδιοσμό ελυγετιιιών διοδικασών κατάλληλωνγιο τιςπεριστάσετς αλλά ό57 με σκοπό την έκφραση γνώμηςεττ) τηςασοτελεσμοτιεότητας των εσωτερικών δικλείδυυν της ετσρε)σς Ο έλεγχοςττσριλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση τηςεοτολόηλότητο
των λογιπικτύτν αρχών εαι μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου τυπ εκτιμήσετνν που έγιναν ανά τη διοίκηση, καδώς κατ αδjολόγηση της σανχλτκής παρουσίασης ταν οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε έτι το ελεγκτιεά τεκμήρια παυ έχεκμε συγκενομώσο είναι εναμνή εσ
κατάλληγιαγια τη θεμελίωση τηςελερκτικήςραςραώρης. toάσιioύ Κατά τη γνώμη μος α σκωτέμω εικονοριεγςκατοχτάσειςπαρουσιάζοανεάλογα, στό κάθε ουσώδη άποψη, την οικονομική έέση της Ετσμείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 κσ τη (57ηματοοικοοορική της επίδοση γιο τη χρήσι
που έληξε την ημερομηνία αυτή σάρτρτννσ μκ τα Λογιστικά Πρότυπα που πμοδινγμάφχντσ στό τα Ελληνικό Γενικό Λοθιστικό Σχέδια και τις θιοτάξκς των άρθρων 427 έως κσ 43ο του κωδ.Ν. 21957)920. ρ7έαο Έασσαηςι δ0ατούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 7 που πσματίθετσ οτι
Προοάμτηρα των οικονομικών εσιαστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η ετπμία δον έχει ελεγχθεί ψαρολογικά γιο τις χρήσεις 20)0 ‘2017 και ενσεχόμενα νο οοάρξονυ’ ρελλαντικές φνραλογιεές ειτιβομύνσος γιο τις οποίες δεν έχει αχηρατταθεί σχετια) πρόβλεψη. Στ
γνώμη μοςδεν δτατνπώνετσ ετττφύλαξη οκ σχέση μετα θέμοσυτό. Αποσασά εισί Άλλων Νσοτιιών εοτ Κονσπσνικών θιεάνωνι Επαγηθκύσομκ τη ανμφωνίσ και την σνπστα(χηση του περεχομένοκ τηςΕεθεσης ται ύιοικητικαύ Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές εατοστάσσς οκ
ΡΚΡ ΕΥΡΩΕΛ8ΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορεωτοί Ελεγετέςόογισοές
PANNEL). KERR ΡΟRSΤ8R
ίνΊοπαλονοί Ιίπόεά
Λ. Κηφισίας 124, 775 2δλόήνα
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