
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµ.
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία χρήσης 2012 χρήσης 2011

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστασης 242.769,44 56.798,96 185.970,48 242.769,44 56.798,96 185.970,48 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (8.265.000  µετοχές των € 1 ανά µετοχή)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.302.912,05 3.236.809,74 66.102,31 2.694.763,52 2.637.632,32 57.131,20 1. Καταβληµένο 8.265.000,00 8.265.000,00

3.545.681,49 3.293.608,70 252.072,79 2.937.532,96 2.694.431,28 243.101,68
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής -  Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων 84.588,98 -
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµ. Ιδιοκτησίας 50.598,68 44.587,54 6.011,14 50.598,68 44.587,54 6.011,14 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 140.000,00 139.999,99 0,01 140.000,00 139.999,99 0,01 1. Τακτικό Αποθεµατικό 308.206,63 268.206,63
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 786.000,00 785.999,97 0,03 486.000,00 485.999,99 0,01 Μείον: Ζηµιά από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων (246.426,34) (246.426,34)

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ) 976.598,68 970.587,50 6.011,18 676.598,68 670.587,52 6.011,16 4. Έκτακτα αποθεµατικά 1.021.276,60 1.021.276,60
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 3.756.741,01 3.756.741,01

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9. ∆ιαφορές µετασχηµατισµού (1.088.059,67) (1.088.059,67)
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 764.452,92 - 764.452,92 679.863,94 - 679.863,94 3.751.738,23 3.711.738,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4.463.891,97 2.942.332,02 1.521.559,95 4.021.899,94 2.818.643,84 1.203.256,10
4. Μηχανήµατα - Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός µηχαν. εξοπλ. 9.209.001,38 8.442.721,02 766.280,36 8.631.839,45 8.295.667,42 336.172,03 V. Αποτελέσµατα εις νέο
5. Μεταφορικά µέσα 371.989,50 330.333,62 41.655,88 353.440,19 306.031,73 47.408,46 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (1.015.318,67) (1.025.771,27)
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3.397.568,58 2.578.389,46 819.179,12 2.545.646,85 2.183.652,63 361.994,22
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2.701.499,67 - 2.701.499,67 2.130.930,10 - 2.130.930,10 VIII. ∆ιαφορά ενοποίησης (7.306.608,01) (7.900.608,01)

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 20.908.404,02 14.293.776,12 6.614.627,90 18.363.620,47 13.603.995,62 4.759.624,85
IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (98.698,89) (93.030,65)

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIΙΙ + AIV + AV + AVIII + ΑIX) 3.680.701,64 2.957.328,30

5α. Επιταγές εισπρακτέες µακροπρόθεσµης λήξεως 362.893,78 418.062,99
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 563.467,78 503.601,98

926.361,56 921.664,97 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 7.547.000,64 5.687.300,98 2. ∆άνεια τραπεζών 205.317,44 498.420,47

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13ος  Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  31ης  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2012  -  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36567/01ΑΤ/Β/96/256  (ποσά σε ευρώ)

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ι. Αποθέµατα 1. Προµηθευτές 2.187.421,20 1.560.555,37

1. Εµπορεύµατα 149.278,94 198.336,66 2. Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές πληρωτέες 96.000,00 48.450,00
2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή 200.560,86 233.620,65 2α. Επιταγές πληρωτέες 3.695.056,04 3.862.513,61
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 418.283,98 350.683,18 3. Τράπεζες λογ/µοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 438.011,37 369.403,43
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 2.910,04 2.469,45 4. Προκαταβολές πελατών 131.538,14 39.802,45

771.033,82 785.109,94 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 562.308,70 873.246,66
ΙΙ. Απαιτήσεις 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 360.753,15 295.892,93

1. Πελάτες 1.690.398,21 1.715.332,07 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 269.763,73 269.763,73
Μείον: Προβλέψεις 23.714,51 1.666.683,70 - 1.715.332,07 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 23.760,00 -

2. Γραµµάτια εισπρακτέα 11. Πιστωτές διάφοροι 1.325.790,83 1.192.077,20
- Χαρτοφυλακίου 46.500,00 44.000,00 9.090.403,16 8.511.705,38
- Σε καθυστέρηση 52.656,06 99.156,06 52.656,06 96.656,06

3α. Επιταγές εισπρακτέες Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 9.295.720,60 9.010.125,85
- Χαρτοφυλακίου 423.191,26 400.684,43
- Στις τράπεζες για εγγύηση 382.897,01 265.747,23
- Σε καθυστερηση 60.522,58 866.610,85 60.522,58 726.954,24

5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 10.538,47 7.839,15
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες 594.915,40 1.150.020,08
11. Χρεώστες διάφοροι 1.261.830,39 1.170.500,50

Μείον: Προβλέψεις 229.357,85 1.032.472,54 157.386,61 1.013.113,89
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 600,00 900,00

4.270.977,02 4.710.815,49
ΙΙΙ. Χρεόγραφα

3. Λοιπά χρεόγραφα 1.298,01 1.298,01

IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 142.508,07 330.481,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 100.777,90 478.421,65

243.285,97 808.902,68

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV) 5.286.594,82 6.306.126,12 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 104.790,60 301.520,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 35.469,47 40.178,89

1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 31.014,06 72.624,86 140.260,07 341.699,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 13.116.682,31 12.309.153,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 13.116.682,31 12.309.153,64

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 357,00 357,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 357,00 357,00
2. Χρεωστ.λογαρ.εγγυήσ.και εµπραγµ. ασφαλειών 606.540,00 506.540,00 2. Πιστωτικοί λογαρ.εγγυήσ.και εµπραγµ. ασφαλειών 606.540,00 506.540,00
4. Λοιποι λογαριασµοί τάξεως (χρεωστικοί) 96,00 96,00 4. Λοιποι λογαριασµοί τάξεως (πιστωτικοί) 96,00 96,00

606.993,00 506.993,00 606.993,00 506.993,00

1/1/2012 - 1/1/2011 - 
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2012 31/12/2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 22.115.816,54 20.820.503,13 Λειτουργικές δραστηριότητες

Μείον: Κόστος πωλήσεων 12.015.969,32 11.235.349,45 Εισπράξεις από πελάτες 22.307.777,70 20.050.403,23
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 10.099.847,22 9.585.153,68 Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους (18.330.461,83) (15.932.587,51)
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.927.397,71 1.804.103,88 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.977.315,87 4.117.815,72
Σύνολο 12.027.244,93 11.389.257,56 Πληρωµές φόρου εισοδήµατος (622.543,95) (539.647,63)
Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.644.520,57 1.561.488,33 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.354.771,92 3.578.168,09
             3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 9.349.766,02 10.994.286,59 8.563.548,88 10.125.037,21
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.032.958,34 1.264.220,35 Επενδυτικές δραστηριότητες

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 394,31 664,55 Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων (3.293.589,33) (1.756.811,58)
Μείον:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 91.261,63 91.261,63 (90.867,32) 137.691,20 137.691,20 (137.026,65) Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών, ενσώµατων παγίων, άϋλων
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 942.091,02 1.127.193,70 στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 105.972,06 27.400,00

Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των στοιχείων των 
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα επενδυτικών δραστηριοτήτων 394,31 664,55

             1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 58.734,82 14.258,34 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.187.222,96) (1.728.747,03)
             2. Έκτακτα κέρδη 38.065,54 39.449,08

96.800,36 53.707,42 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μείον:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 66.199,22 213.940,84 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου 549.000,00 450.000,00
             2. Έκτακτες ζηµιές 528.963,52 52.137,92 Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια (138.035,12) -
             3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 11.349,73 260,00 Πληρωµές για δάνεια και τόκους (290.124,11) (888.085,40)
             4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 95.685,75 702.198,22 (605.397,86) 88.673,59 355.012,35 (301.304,93) Πληρωµές για µισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων (854.006,44) (968.438,42)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 336.693,16 825.888,77 Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (733.165,67) (1.406.523,82)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.814.511,82 1.989.288,40
             Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 1.814.511,82 - 1.989.288,40 - Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα (565.616,71) 442.897,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 336.693,16 825.888,77 Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 808.902,68 366.005,44

Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 243.285,97 808.902,68
ΜΕΙΟΝ:
1.   Φόρος εισοδήµατος (285.099,27) (264.687,14)
2α. Λοιποί µη ενσωµατωµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (6.809,53) (13.519,53)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 44.784,36 547.682,10 Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµ.
Πλέον: Αναλογία µετόχων µειοψηφίας 5.668,25 6.625,89 χρήσης 2012 χρήσης 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΟΜΙΛΟΥ 50.452,61 554.307,99 Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011) 2.957.328,30 1.959.646,20

Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 50.452,61 554.307,99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός της µητρικής εταιρείας, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: α) "ΦΕΡΣΤ ΚΛΑΣΣ ΑΕ" - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36660/01ΑΤ/Β/96/445(04) - (100%) β) "FIRST CLASS FOOD SERVICES ΑΕ" - ΑΡ.Μ.Α.Ε.
31701/01ΑΤ/Β/94/318 - (87,50%) γ) "ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ" - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56095/01ΑΤ/Β/04/48 - (87,50%) δ) "Π. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" (98%) και ε) "ΚΡΗΝΗ ΑΕ" - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66674/01/Β/08/143(2010) - (100%), στ) «ΕΚΤΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (100%). Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου δεν

ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 2) Με ηµεροµηνία 31/12/2012 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της µητρικής εταιρείας, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, και προέκυψε υπεραξία ποσού ευρώ 84.588,98 η οποία απεικονίζεται στον λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.2 "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών

στοιχείων". 3) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Η θυγατρική εταιρεία "ΦΕΡΣΤ ΚΛΑΣΣ ΑΕ" έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005, ενώ οι υπόλοιπες θυγατρικές έχουν ελεγχθεί έως και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2012 η µητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναµένεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. 4) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί για να καταστούν οµοειδή

και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 50.452,61 554.307,99
Σύνολα 3.007.780,91 2.513.954,19
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 450.000,00
Σχηµατισµός αποθεµατικών 84.588,98 -
Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (5.668,25) (6.625,89)
Λοιπά στοιχεία µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 594.000,00 -
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011) 3.680.701,64 2.957.328,30

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής & ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Χαράλαµπος Βενέτης Παναγιώτης Μονεµβασιώτης Νικόλαος Β. Μικρός
Α.∆.Τ.: ΑΚ 636559 Α.∆.Τ.: ΑΖ 038593 Α.∆.Τ.: Ν 322867 - Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 26590 Α΄τάξης

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένες 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

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων 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. Στα κονδύλια των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.948 χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη

ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των επισφαλών-επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 227 χιλ. περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 1.721 χιλ. περίπου 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 από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 1.721 χιλ. περίπου, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης να εµφανίζονται µειωµένα κατά πόσο ευρώ 21 χιλ. περίπου και τα

αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 96 χιλ. περίπου. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το
συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης που αφορά τη µητρική εταιρεία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 336 χιλ. περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 336 χιλ. περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 336 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων

αυξηµένα κατά ευρώ 15 χιλ. και 321 χιλ. περίπου αντίστοιχα. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2011. Επιπλέον οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας "ΦΕΡΣΤ ΚΛΑΣΣ ΑΕ" δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006
έως 2012 και των υπολοίπων θυγατρικών για τις χρήσεις 2010 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Όµιλος δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να 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. Επιπλέον δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη προστίµων που θα επιβληθούν στην µητρική εταιρεία, επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994, για τη χρήση 2011, το ύψος των οποίων κυµαίνεται από 10 έως 100 χιλ. ευρώ. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές 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 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920. Έµφαση Θεµάτων Εφιστούµε την προσοχή σας: α) στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της µητρικής εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι

επιφυλάξεις του ελέγχου, έχει καταστεί κατώτερο από το 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των

δραστηριοτήτων της. β) στη σηµείωση 5.3 του ενοποιηµένου προσαρτήµατος όπου αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών έχουν καταστεί µικρότερα από το 1/10 του µετοχικού τους κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Όπως περιγράφεται
στην παραπάνω σηµείωση πρόθεση της µητρικής εταιρείας να στηρίξει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Άλλο Θέµα Oι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τη

χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη την 6η Ιουνίου 2012 εξαιτίας: α) του µη σχηµατισµού πρόβλεψης για ενδεχόµενη ζηµία από την µη ρευστοποίηση απαιτήσεων σε καθυστέρηση, βραδέως κινούµενων και επίδικων συνολικού ποσού ευρώ 2,1 εκατ.
περίπου, β) της µη διενέργειας σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεων συνολικού ποσού ευρώ 80 χιλ. περίπου επί ορισµένων παγίων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως των θυγατρικών εταιρειών, γ) του µη σχηµατισµού πρόβλεψης ποσού ευρώ 343 χιλ. περίπου για σωρευµένες πιθανές υποχρεώσεις των εταιρειών του Οµίλου για αποζηµίωση του

συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, δ) του µη σχηµατισµού πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η µητρική εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 30η Απριλίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε.

Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα Γιώργος Τσουκαλάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 154 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 27621

συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, δ) του µη σχηµατισµού πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η µητρική εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 για την χρήση 2011 και συνεπώς υπόκειται στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


