ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 €
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως

44.244,64
768.192,20
812.436,84

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

44.244,61
705.557,07
749.801,68

0,03
62.635,13
62.635,16

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 €
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
44.244,64
728.512,22
772.756,86

44.244,61
674.092,22
718.336,83

110.093,44

65.647,32

44.446,12

91.453,44

53.554,26

576.271,08
9.485.391,19

0,00
5.742.008,61

576.271,08
3.743.382,58

411.622,20
7.449.162,79

0,00
5.485.233,43

9.142.693,37
659.882,84
1.016.616,65
2.400.000,00
23.280.855,13

7.411.235,81
638.643,26
794.256,92
0,00
14.586.144,60

1.731.457,56
21.239,58
222.359,73
2.400.000,00
8.694.710,53

9.109.064,37
659.882,84
978.100,74
4.218.419,79
22.826.252,73

6.784.861,70
629.560,67
741.343,47
0,00
13.640.999,27

23.390.948,57

14.651.791,92

8.739.156,65

22.917.706,17

13.694.553,53

0,03
54.420,00
54.420,03

Α.Μ.Α.Ε 8664/62/Β/86/498
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 38268505000
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012 €

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
(143.959 μετοχές των 34,50 ευρώ)
1.Καταβλημένο

ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων
37.899,18 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
411.622,20 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
1.963.929,36
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
2.324.202,67 1.Τακτικό αποθεματικό
30.322,17 4.Εκτακτα αποθεματικά
236.757,27
4.218.419,79
9.185.253,46

5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.484,96

1.484,96

8.740.641,61

9.224.637,60 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.Λοιπές προβλέψεις

1.Εμπορεύματα
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροιόντα και υπολείμματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

81.367,26

1.290.146,58
483.322,03

117.112,80 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
813.437,25 1.Ομολογιακά δάνεια
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.186.168,53
450.216,57 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.640.351,09

2.566.935,15

785.515,22

ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (Χαρτ/κίου)
3α.Επιταγές εισπρακτέες (Χαρτ/κίου)

10.404.954,71
165.802,06

3α.Επιταγέςσε καθυστέρηση
8.Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων
11.Χρεώστες διάφοροι

9.927.390,42
810,80

10.239.152,65
21.058,55
157.095,90
9.895,23
440.000,00
70.831,39
10.938.033,72

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις

9.926.579,62
51.058,55
569.886,76

1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

9.895,23 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
440.000,00
στην επόμενη χρήση
63.352,57 11.Πιστωτές διάφοροι
11.060.772,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

30.000,00
21.925,27

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας

30.000,00
21.925,27

8.074,73

4.966.585,50

4.966.585,50

827.586,21

827.586,21

137.602,57
1.407.359,21
1.544.961,78

85,49
1.621.622,05
1.621.707,54

126.847,32
91.286,11

126.847,32
91.286,11

293.884,53
512.017,96

293.884,53
512.017,96

115.231,12
-18.059,64

115.231,12
-27.131,80

9.223.152,64 V.Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγουμένης
χρήσεως 2011 €

97.171,48

88.099,32

7.948.322,93

8.015.996,53

2.792,89

0,00

6.300.000,00
1.646,49
6.301.646,49

6.100.000,00
0,00
6.100.000,00

3.329.842,92
6.149,94
2.477.233,13
34.847,71
216.842,20
216.141,83

3.729.485,44
335.012,56
3.058.968,96
88.119,63
214.155,16
226.822,40

400.000,00
2.532.907,59
9.213.965,32

600.000,00
850.937,80
9.103.501,95

15.515.611,81

15.203.501,95

8.074,73

163.659,92
951.192,36
1.114.852,28

164.336,01
176.369,79
340.705,80 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

14.701.311,82

13.976.488,41

37.860,96

36.047,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

23.504.588,59

23.255.546,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

23.504.588,59

23.255.546,04

877.821,40
5.643.724,45
6.521.545,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
859.521,45
εμπράγματων ασφαλειών
5.467.691,94 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
6.327.213,39

877.821,40
5.643.724,45
6.521.545,85

859.521,45
5.467.691,94
6.327.213,39

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012 €
34.549,60

Ποσά προηγουμένης
χρήσεως 2011 €
23.368,57

-27.131,80

0,00

27.131,80
34.549,60
-42.116,42

0,00
23.368,57
-40.007,55

-10.492,82
-18.059,64

-10.492,82
-27.131,80

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 €
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 €

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

33.230.189,41
27.534.596,47
5.695.592,94
88.712,56
5.784.305,50

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

579.044,00
105.631,93
4.515.418,75

2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

614.827,38
144.341,70
5.066.703,68

5.200.094,68
584.210,82

6.639,18

Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα

601.057,98

-594.418,80
-10.207,98

470.139,79

225.613,12

253.568,45

2.Εκτακτα κέρδη

172,65
225.785,77

0,00
253.568,45

λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
H Πρόεδρος του Δ.Σ

Eυδοκία Μαυρίδου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 675434

16.036,93
164.991,26

181.028,19

44.757,58
34.549,60

988.862,89
988.862,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
30.294.517,50 (--):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
24.701.830,67
προηγουμένων χρήσεων
5.592.686,83 Μείον : Συμψηφισμός ζημιών με διαφορές
443.482,46
αναπ/γής παγίων Ν.2065/92
6.036.169,29 Σύνολο
Mείον : 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιπόί μη ενσωματωμένοι στο
5.825.872,76
λειτουργικό κόστος φόροι
210.296,53 Ζημίες εις νέο

46.614,35

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο

2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

16.100,30
870,67

16.970,97
1.125.243,12

0,00
34.549,60

1.125.243,12

-423.525,44
-213.228,91

236.597,48 Σημειώσεις : 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων (γηπέδων) της εταιρείας
έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 και προέκυψε διαφορά
23.368,57 αναπ/γής ποσού 164.734,37 € η οποία συμψηφίσθηκε με ζημίες προηγουμένων χρήσεων
ποσού 27.131,80 € και το υπόλοιπο ποσό 137.602,57 € καταχωρήθηκε στο λογαριασμό
του Παθητικού Α.ΙΙΙ.2. "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων" 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 293,47
0,00 ευρώ και προσημειώσεις υποθήκης ποσού 8.231.878,21 ευρώ για εξασφάλιση δανείων
23.368,57 Τραπεζών.

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2013
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Χατζηγεωργίου
A.Δ.Τ. Ρ 165985
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου

Ηλίας Γιαννηλέρ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 652253 -- Αρ.αδ.ΟΕΕ 5871 Α' Τάξης

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης 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 την Ελληνική Νομοθεσία, 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. 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 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 και 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). Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 361 χιλ. €, με συνέπεια τα Ιδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα κέρδη μετά από φόρους της
προηγουμένης χρήσεως να είναι κατά και 61 χιλ.€ μικρότερα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 2). Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1."Πελάτες", Δ.ΙΙ.2 "Γραμμάτια εισπρακτέα" και Δ.ΙΙ.3β. "Επιταγές σε
καθυστέρηση" περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση 1.100 χιλ. €, 21 χιλ. € και 9 χιλ. € αντίστοιχα. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 165 χιλ. € υπολείπεται κατά 535
χιλ. €, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των
απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 535 χιλ. € και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγουμένης χρήσεως αυξημένα κατά 135 χιλ € και 160 χιλ. €. αντίστοιχα. 3). Οι φορολογικές υπ̟οχρεώσεις της
εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί απ̟ό τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 -- 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει π̟ροβεί σε εκτίμηση των π̟ρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υπ̟οχρέωση. Απο τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απ̟αιτείται. 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του
περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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