ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΩΝ‐ΚΡΕΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ‐16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ‐ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ‐ ΑΡ. Μ.Α.Ε.:35877/01ΔΤ/Β/96/79(97) ‐(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναποσβ.Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναποσβ.Αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
79.309,29
79.309,24
0,05
79.309,29
64.152,94
15.156,35 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
(12.000μετοχές Χ 30,00)
1.Γήπεδα ‐Οικόπεδα
550.000,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
550.000,00
1.Καταβλημένο
3.Κτίρια & Τεχν.έργα σε ακ.τρίτων
339.238,83
316.913,60
22.325,23
336.713,83
304.995,76
31.718,07
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
4.Μηχ/τα‐Τεχν.Εγκα/σεις & λοιπός εξοπλ.
45.615,93
43.492,71
2.123,22
45.125,93
39.330,73
5.795,20
1.Τακτικό αποθεματικό
5.Μεταφορικά μέσα
194.691,78
162.519,19
32.172,59
183.154,73
150.046,14
33.108,59
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
46.371,96
45.730,39
641,57
46.173,18
45.267,39
905,79
V.Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
1.175.918,50
568.655,89
607.262,61
1.161.167,67
539.640,02
621.527,65
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
ΙΙΙ.Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτησεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7.078,21
7.078,21 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV)
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)
614.340,82
628.605,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Ι.Αποθέματα
2.Λοιπές προβλέψεις
1.Εμπορεύματα
718,98
0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
30.454,16
41.346,21
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρ.
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες ‐ Υλικά συσκ.
2.600,68
2.006,40
2.Δάνεια τραπεζών
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
76.256,04
31.533,88
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ.
110.029,86
74.886,49
ΙΙ.Απαιτήσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.
1.Πελάτες
688.248,17
682.437,40
1.Προμηθευτές
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
17.662,20
17.662,20
2α.Επιταγές πληρωτέες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
109.535,86
215.876,32
4.Προκαταβολές πελατών
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
413.036,99
423.036,99
5.Υποχρεώσεις από φόρους‐τέλη
11.Χρεώστες διάφοροι
14.064,63
20.111,14
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκ/λων και πιστώσεων
0,00
695,42
7.Μακρ/σμες υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση
1.242.547,85
1.359.819,47
11.Πιστωτές διάφοροι
ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
12.481,92
33.800,99 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
3.Καταθέσεις όψεως
153.175,84
286.255,71
165.657,76
320.056,70
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
1.518.235,47
1.754.762,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
2.637,00
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)
2.132.576,34
2.401.161,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
01.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
1,00
1,00
05.Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσ.στοιχείων
02.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσ.& εμπραγμ.ασφαλ.
152.853,83
0,00
06.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ.& εμπραγμ.ασφαλ.
Σημείωση : επι των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες‐προσημειώσεις ποσού ευρώ 480.000,00 για εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ‐ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι.

ΙΙ.

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
4.685.339,31
4.192.805,31
492.534,00
10.558,12
503.092,12
285.251,26
119.652,63
404.903,89
98.188,23
483,11
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
21.916,45
‐21.433,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
0,00
76.754,89
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα
0,00
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
850,62
2.Εκτακτα κέρδη
0,00
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρ.
0,00
850,62
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
167,36
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
23.307,62
‐22.474,98
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
0,00
54.130,53
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβεσ. παγίων στοιχείων
44.172,17
0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος
44.172,17
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
54.130,53

Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργείας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
4.576.099,45
4.146.875,00
429.224,45
16.108,31
445.332,76
313.340,76
131.309,03
2.697,60
31.303,62

444.649,79
682,97

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2012

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

360.000,00

360.000,00

26.189,65

26.189,65

‐69.378,33
‐69.378,33
316.811,32

‐110.427,83
‐110.427,83
275.761,82

47.764,97

24.457,35

495.514,26
1.800,00
497.314,26

577.484,96
1.800,00
579.284,96

168.741,23
899.039,69
4.353,51
25.641,88
30.943,57
80.964,09
57.669,24
1.267.353,21
1.764.667,47

395.170,10
861.606,77
3.351,21
33.177,68
37.893,53
134.115,54
50.864,24
1.516.179,07
2.095.464,03

3.332,58
2.132.576,34

5.478,67
2.401.161,87

1,00
152.853,83

1,00
0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως
54.130,53
(+) : Υπολ.αποτ/των πρ.χρήσεων
‐110.427,83
Μείον : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.
0,00
Συνολο
‐56.297,30
ΜΕΙΟΝ : 1.φόρος εισοδήματος
11.570,43
ΜΕΙΟΝ : 1α.Εκτακτη εισφορά Ν 3845 /10 αρθ.5
0,00
2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι
1.510,60
Κέρδη προς διάθεση
0,00
Ζημίες εις νέον
‐69.378,83

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
‐16.408,11
‐92.224,12
0,00
‐108.632,23
0,00
0,00
1.795,60
0,00
‐110.427,83

‐28.606,02
‐27.923,05

Περιστέρι, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2.251,98
9.699,99
11.951,97
437,03
0,00
44.945,11
44.945,11

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΙΝΕΛΗΣ / ΑΔΤ. ΑΒ 613184
‐437,03
‐16.408,11
0,00
‐16.408,11

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΠΙΝΕΛΗ
ΑΔΤ. ΑΒ 613253

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 522457‐Αρ. Αδείας 17230 Α΄ Ταξης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 ΚαταστάσειςΗ 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 δικλίδες 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 δικλίδες 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 δικλίδων 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.Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση –επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 500.000, περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη
για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 47.764,97 υπολείπεται κατά ευρώ 420.000,00 περίπου του ποσού που έπρεπε να
έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων , και τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 420.000,00 περίπου, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά 63.000,00 ευρώ περίπου και της προηγούμενης χρήσης (ζημία) μειωμένα κατά 357.000,00 ευρώ περίπου. 2.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 € 20.000,00 περίπου , με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 20.000,00 €, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 20.000,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 5.000,00 € περίπου . 3.Οι
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση
των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη
διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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 «ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ» 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. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθεί
υπόψη το θέμα υπ΄ αριθμ. 1 που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρείας, θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα , σε συνδυασμό με τις ενέργειες που αναφέρει η Διοίκηση της εταιρείας στη σημειώσεις 9‐10 του Προσαρτήματος , ότι θα κάνει, με σκοπό την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.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.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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