ΑΓΡΟΖΩΗ Α. Β. Ε. Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε 59915/42/Β/06/1
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.'Εξοδα ιδρύσεως και A' εγκατάστασης
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

38.337,13
290.322,90
328.660,03

0,00
0,00
0,00

38.337,13
290.322,90
328.660,03

38.337,13
289.927,61
328.264,74

0,00
0,00
0,00

38.337,13
289.927,61
328.264,74

1.806.510,00
3.222.370,57

0,00
0,00

1.806.510,00
3.222.370,57

1.801.510,00
3.222.370,57

0,00
0,00

1.801.510,00
3.222.370,57

3.575.835,62
524.226,41
264.489,81
9.393.432,41

0,00
0,00
0,00
0,00

3.575.835,62
524.226,41
264.489,81
9.393.432,41

3.562.940,62
526.439,71
262.835,65
9.376.096,55

0,00
0,00
0,00
0,00

3.562.940,62
526.439,71
262.835,65
9.376.096,55

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - υποπροιόντα και υπολείμματα
3.Παραγωγή σε εξελιξη
4.Α' και Β' ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
3α1.Επιταγές στις Τράπεζες για είσπραξη
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Μείον: Προβλέψεις
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

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

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

2.850,00
10.656,60
13.506,60

2.850,00
10.656,60
13.506,60

9.406.939,01

9.389.603,15

242,16
46.955,15
147.882,00
92.608,45
297.368,12
585.055,88

625,46
55.188,27
137.197,20
109.692,25
297.641,20
600.344,38

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Μετοχικό Κεφάλαιο
1.Καταβλημένο
(774.689 μετοχές των 3,00 ευρώ)

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ.υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
6.044.203,92
2.574.926,34
264.951,54
21.988,60

1.233.823,58
79.062,11
1.713.056,21
776.086,53
226.362,77
85.489,07

3.469.277,58

242.962,94
601.494,68
312.209,79
1.154.761,47
936.969,68
140.873,70
37.575,22
6.896.125,06

6.641.722,97
2.574.926,34

4.066.796,63

264.951,54
21.988,60

1.233.823,58
79.062,11
776.086,53
776.086,53
218.530,56
85.489,07

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

2.324.067,00

2.324.067,00

49.105,90
-6.808.271,14
0,00
-6.759.165,24

0,00
-6.131.240,34
-677.030,80
-6.808.271,14

-4.435.098,24

-4.484.204,14

3.294.940,89
836.509,85
4.131.450,74

3.304.177,36
1.041.373,85
4.345.551,21

15.928.333,30
84.633,26
222.499,85
19.475,67
52.934,29
744.462,54
611.953,37
17.664.292,28

15.789.882,07
79.615,79
209.427,73
19.661,62
86.369,61
412.271,45
478.892,07
17.076.120,34

21.795.743,02

21.421.671,55

184.527,14

182.065,74

17.545.171,92

17.119.533,15

3.760,00

3.760,00

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

242.962,94
521.904,81
348.169,39
1.154.761,47
0,00
133.041,49
34.672,91
6.502.309,64

25.654,18
115.421,68
141.075,86

19.699,15
67.303,30
87.002,45

7.622.256,80

7.189.656,47

24.063,82
163.252,26
187.316,08

28.180,53
183.828,26
212.008,79

17.545.171,92

17.119.533,15

3.760,00

3.760,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστ. λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών

Σημείωση: Στα ακίνητα της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών: α) υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 2.500.000,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των
3.631.985,21 ευρώ και β) υπέρ του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος» ποσού 600.000,00 ευρώ για εξασφάλιση απαιτήσεων του.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
20.705.571,81
18.893.088,61
Μείον:
Κόστος πωλήσεων
19.309.019,80
18.032.143,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
1.396.552,01
860.945,25
Πλεον:
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
4.401,00
13.799,67
Σύνολο
1.400.953,01
874.744,92
ΜΕΙΟΝ:
1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας
351.460,04
318.615,85
3.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως
786.303,60
1.137.763,64
801.268,03
1.119.883,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης
263.189,37
-245.138,96
ΠΛΕΟΝ:
3.Έσοδα πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων
0,00
730,93
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
282,20
200,38
ΜΕΙΟΝ:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
140.409,98
-140.127,78
149.138,89
-148.207,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης
123.061,59
-393.346,54
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
508,69
0,00
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.659,49
5.168,18
2.417,24
2.417,24
Μείον
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
43.234,83
30.011,48
2.Έκτακτες ζημιές
17.881,15
0,00
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
8.823,03
69.939,01
-64.770,83
246.905,16
276.916,64
-274.499,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)
58.290,76
-667.845,94
0,00
0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων
0,00
0,00
0,00
0,00
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
58.290,76
-667.845,94

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
(-):Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012
58.290,76
-6.808.271,14
-9.184,86
-6.759.165,24

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
-667.845,94
-6.131.240,34
-9.184,86
-6.808.271,14

Ιωάννινα, 15 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 739467

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 250625
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. - 34386 Α' Τάξεως

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας '' ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ''
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας "ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ", 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 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: 1) Κατά την παρούσα χρήση, όπως και κατά τις προηγούμενες, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις, τόσο επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων, όσο και επί των εξόδων εγκαταστάσεως, συνολικού ποσού 6.542.000 ευρώ περίπου (από τις οποίες ποσό 427.000 ευρώ περίπου αφορούν την παρούσα χρήση) και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Η εταιρία, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, βασιζόμενη στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 10, Ν.2065/92) και στη Γνωμ.205/88 των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημίωσης
για το σύνολο του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχημάτιζε πρόβλεψη για την ενδεχόμενη αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του
κ.ν. 2190/20, αυτή θα ανέχονταν στο ποσό των 320.000,00 ευρώ περίπου και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και διάφορα κονδύλια
συνολικού ποσού 3.900.000 ευρώ περίπου, πέρα των όσων με προβλέψεις καλύπτονται, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα από τις προηγούμενες χρήσεις (η ρευστοποίησή τους έχει καθυστερήσει σημαντικά) και θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί σχετική
πρόβλεψη απώλειας. 4) Στο λογαριασμό του Παθητικού Γ.ΙΙ.6 "Ασφαλιστικοί οργανισμοί" περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού 350.000 ευρώ περίπου, για τις οποίες δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη καταβολή προσαυξήσεων.
Σημειώνεται όμως ότι αναμένεται η υπαγωγή των οφειλών αυτών σε σχετική ρύθμιση. 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 "ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 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 το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέματα Έμφασης: Εφιστούμε την προσοχή σας στα
εξής: 1) Στη Σημείωση 7 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010 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). 2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
κωδ. Ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη Διοίκηση της εταιρίας για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού ενδεχόμενα να υπάρξει αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 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.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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