ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39138/31/Β/97/39
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

11.109.998,47
1.146.564,27
448.720,31
19.252.782,22

0,00
2.134.867,02
2.498.147,75
374.421,18
161.506,70
5.168.942,65

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ι.

Α.
Ι.

228.421,86
6.319.077,31

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

∆.

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

228.421,86
4.184.210,29
8.611.850,72
772.143,09
287.213,61
14.083.839,57

228.421,86
6.319.077,31
11.087.526,67
1.148.890,66
464.580,39
19.248.496,89

0,00
1.863.998,46
2.389.374,00
333.676,54
156.178,00
4.743.227,00

228.421,86
4.455.078,85

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού

8.698.152,67
815.214,12
308.402,39
14.505.269,89

10.478,98

4.488,98

14.094.318,55

14.509.758,87

114.706,03
1.820.533,96

64.515,27
1.332.661,39

522.425,11
1.908.896,41
4.366.561,51

417.510,02
1.740.248,87
3.554.935,55

5.926.891,54
33.460,79
1.885.806,24
130.528,38
4.178,61
27.096,79
8.007.962,35

4.627.736,48
33.460,79
6.608.415,39
130.528,38
85.961,11
17.341,34
11.503.443,49

6.810,71
196.521,15
203.331,86

7.084,90
104.160,54
111.245,44

12.577.855,72

15.169.624,48

21.168,60

10.701,13

26.693.342,87

29.690.084,48

697.644,03

821.801,18

0,00
2.443.738,20
3.141.382,23

157.200,00
2.370.709,53
3.349.710,71

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(3.589.720 µετοχές των 2,94 €)
1. Καταβληµένο

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγουµένων χρήσεων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα
υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
Γ.
Ι.

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολ.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµ.)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
2. ∆άνεια Τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες λογ/µος βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

∆.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2011

10.553.776,80

10.553.776,80

0,00

1.687,50

21.155,10

21.155,10

209.265,60
230.420,70

209.265,60
230.420,70

-150.000,20
-289.557,78
-439.557,98

-83.008,33
-409.341,81
-492.350,14

10.344.639,52

10.293.534,86

3.373.858,84
851.400,89
4.225.259,73

3.863.130,00
1.048.446,35
4.911.576,35

1.473.227,93
5.286.910,02

1.134.715,19
7.238.763,34

4.990.439,92
178.491,78
41.156,44
52.964,17
78.377,46
12.101.567,72

5.600.666,20
371.226,75
46.226,17
52.964,17
40.411,45
14.484.973,27

16.326.827,45

19.396.549,62

21.875,90

0,00

26.693.342,87

29.690.084,48

697.644,03

821.801,18

0,00
2.443.738,20
3.141.382,23

157.200,00
2.370.709,53
3.349.710,71

Σηµειώση: Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 (Ν. 2065/1992). Στην χρήση 2012 δεν διενεργήθηκε αναπροσαρµογή, διότι οι αξίες των ακινήτων είναι µεγαλύτερες από τις ισχύουσες ανά ακίνητο αντικειµενικές
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
27.164,30
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
81.782,50
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσµατα (Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

Ι.

16.355.088,83
14.467.402,09
1.887.686,74
1.343,00
1.889.029,74
904.523,19
181.391,26

17.763.088,58
16.105.498,15
1.657.590,43
397,20
1.657.987,63
749.706,46
205.564,72

1.085.914,45
803.115,29

68,45
598.881,94

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2011
31.373,43
-44.041,24
-41.526,31
-54.194,12
21.676,68

-6.567,73
-150.000,20

7.137,53
-83.008,33

691.495,68

-691.495,68
11.220,77

20.250,00

-107.259,30
97.042,50

430.770,38
430.770,38

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012
97.042,50
-83.008,33
-123.452,41
-109.418,24
-34.014,23

0,00
-598.813,49
204.301,80

1.687,50

108.946,80

955.271,18
702.716,45

Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζηµιές) προηγ. χρήσεως
(-) ∆ιαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Μη Ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Ζηµιές εις νέο

97,34
0,00

97,34

20.152,66
31.373,43

438.745,56
0,00
97.042,50

438.745,56

0,00
31.373,43

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ελασσόνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ Γ. ΜΠΙΖΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 315603

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ N. ΜΠΙΖΙΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 912031

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ∆ΑΛ∆ΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 838191

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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. 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, 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 θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν διενεργήθηκαν, σε προηγούμενες
χρήσεις, αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού € 5.530 χιλ. περίπου, με συνέπεια το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Στους
λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους € 1.250 χιλ. περίπου, τα οποία παραμένουν ακίνητα από προηγούμενες χρήσεις. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική
Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί σχετική επαρκής πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των προαναφερόμενων απαιτήσεων. Κατά την εκτίμησή μας, έπρεπε να έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη ποσού τουλάχιστον € 950 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 950 χιλ. περίπου, τα δε αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται
αυξημένα κατά € 150 χιλ. περίπου. 3) 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 ευρώ 78 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι μεν προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες, τα δε τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα
προηγούμενων χρήσεων ισόποσα αυξημένα. 4) Στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων», εμφανίζεται υπόλοιπο ποσού που έπρεπε να βαρύνει αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων
στις οποίες είχε καταλογισθεί. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής 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 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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 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 κωδ. Ν.2190/1920.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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