ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 74η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 204/11/Β/86/14 — ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122820017000 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα — Οικόπεδα
983.014,91
0,00
983.014,91
949.390,36
0,00
949.390,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
223.250,88 -----------------------------------223.250,87 -----------------------------------0,01 -----------------------------------223.250,88 -----------------------------------223.250,87 -----------------------------------0,01
-----------------------------------Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)
1.206.265,79
223.250,87
983.014,92 1.172.641,24
223.250,87
949.390,37
========================================================================
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι
24.864,68
30.920,91
============
============
V. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
239.706,81
253.715,08
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
0,47
334,09
----------------------------------------------------------------------239.707,28
254.049,17
============
============
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆V)
264.571,96
284.970,08
============

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)

============

1.247.586,88

1.234.360,45

============

============

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό
(338.000 µετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβληµένο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής—
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
4. Εκτακτα αποθεµατικά
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους — τέλη
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

1.014.000,00

1.014.000,00

35.991,72

2.367,17

56.639,34

56.048,13

============ ============

============ ============

14.673,51 -----------------------------------14.673,51
-----------------------------------71.312,85

70.721,64

89.564,83

77.115,56

============ ============
============ ============
1.210.869,40 1.164.204,37
============ ============

3.857,90
1.398,55
3.941,42
39.843,44
28.918,16 -----------------------------------28.914,09
-----------------------------------36.717,48
70.156,08
============ ============
1.247.586,88 1.234.360,45
============ ============

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν 2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ—31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (ενοίκια)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011

40.540,56
18.458,64
-----------------------------------22.081,92
1.946,49
-----------------------------------20.135,43
-----------------------------------20.135,43

122.999,00
15.079,59
-----------------------------------107.919,41
0,00
-----------------------------------107.919,41
-----------------------------------107.919,41

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσ.
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
============
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

============

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

20.135,43

107.919,41

77.115,56 -----------------------------------29,33
-----------------------------------97.250,99

107.948,74

7.094,95 -----------------------------------26.700,90
-----------------------------------90.156,04

81.247,84

591,21

4.132,28

============ ============

89.564,83 -----------------------------------77.115,56
-----------------------------------90.156,04

81.247,84

============ ============
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ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΠΕΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 336748

ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΤΑΘΙΑΣ
Α.∆.Τ. Π 321284

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 643479 ΑΡ.Α∆. ΟΕΕ 17028 S & G Consulting ΕΠΕ & Σια Ε.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της A.E. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.» (η Εταιρεία), που 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 είναι υπεύθυνη 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 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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, 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 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 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.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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