"BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.67555/22/Β/08/73 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 034569616000
( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Ι. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκατ/σεις
και λοιπός µηχ/γικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων( Γ ΙΙ )
Ι Ι Ι. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α.

229.296,42
229.296,42

208.533,70
208.533,70

20.762,72
20.762,72

211.676,70
211.676,70

201.299,85
201.299,85

10.376,85
10.376,85

Γ.

∆.

Σύνολο πάγιου ενεργητικού( Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ )
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά- Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Ι Ι. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
8. ∆εσµευµένοι λ/σµοί καταθέσεων
11. Χρεώστες ∆ιάφοροι

Ι Ι Ι. Χρεόγραφα
Οµολογίες
Ι V. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ +∆ΙΙΙ+ ∆ΙV )
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + ∆ + Ε)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

421.240,64
2.748.464,34

1.029.033,34

421.240,64
1.719.431,00

308.985,18
2.624.050,00

821.954,77

1.295.892,94
190.238,30
310.502,55
4.966.338,77

778.123,40
164.432,21
249.278,53
2.220.867,48

517.769,54
25.806,09
61.224,02
2.745.471,29

941.106,76
203.688,30
290.566,72
4.368.396,96

664.164,65
149.314,59
215.951,54
1.851.385,55

308.985,18
1.802.095,23

III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

276.942,11
54.373,71
74.615,18 I V. Αποθεµατικά κεφάλαια
2.517.011,41
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

23.435,00
2.951,00
26.386,00
2.771.857,29

23.435,00
2.540.446,41

349.702,63
49.545,06

463.853,32
208.072,99

454.656,72
282.001,56
1.135.905,97

777.696,24
306.282,17
1.755.904,72

3.830.370,19
48.884,59
132.568,77
421.055,15
4.432.878,70

4.730.599,12
33.754,49
433.840,72
5.198.194,33

1.312.720,00
1.312.720,00

4.163.603,36
4.163.603,36

57.688,50
246.849,88
304.538,38
7.186.043,05

51.628,62
489.529,20
541.157,82
11.658.860,23

2.153.186,37
58.400,40
2.211.586,77
12.190.249,83

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(440.200 µετοχές των 10,00 €)
1.Καταβληµένο

23.435,00

V. Αποτελέσµατα εις νέον
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις µετόχων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+ΑV+AVI)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι Ι. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

420,00
10.296,55
10.716,55
14.220.400,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011

4.402.000,00
4.402.000,00

2.550.000,00
2.550.000,00

147.172,23
875.480,24
1.022.652,47

333.172,19
895.785,24
1.228.957,43

21.232,38
37.558,27
58.790,65

21.232,38
37.558,27
58.790,65

-494.723,59
670.265,08
5.658.984,61

1.517.861,66
5.355.609,74

603.793,68
201.961,98

592.667,94
919.918,83

4.624.271,90
100.131,00
53.734,44
947.372,22
6.531.265,22
6.531.265,22

5.826.397,79
37.992,13
21.457,89
19.168,67
1.447.187,05
8.864.790,30
8.864.790,30

12.190.249,83

14.220.400,04

α) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, την 31/12/2012.
β) Οµόλογα ονοµαστικής αξίας € 1.120.510 έχουν ενεχυριαστεί σε τράπεζες για εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού € 4.624.271,90.
γ) Με απόφαση της από 27/3/2012 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά € 1.852.000,00.
δ) Η εταιρεία µας έχει υποβάλει προσφυγή ενώπιων του ΣτΕ για τη µη νόµιµη ένταξη των χρεογράφων (άτοκων Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου) στη διαδικασία του psi, καθότι τα εν λόγω Οµόλογα δεν αποτελούσαν Επενδυτική Βούληση αλλά υποχρεώθηκε η
εταιρεία µας να τα αποδεχθεί για την αποπληρωµή Υποχρεώσεων - Οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά
Ποσά
κλειόµενης
προηγούµενης
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις )
5.368.859,08
5.625.209,68 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως
-494.723,59
143.961,49
Μείον:
Κόστος πωλήσεων
4.558.254,53
4.035.060,87
+ Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
810.604,55
1.590.148,81
προηγούµενων χρήσεων
77.302,17
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
30.481,82
21.412,55
Σύνολο
-494.723,59
221.263,66
38.012,13
841.086,37
1.611.561,36 Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
169.585,15
165.792,99
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
694.101,57
863.686,72
834.543,94
1.000.336,93
λειτουργικό κόστος φόροι
0,00
85.771,81
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
-22.600,35
611.224,43
Ζηµίες εις νέο
-494.723,59
ΜΕΙΟΝ:
Κέρδη προς διάθεση
97.479,72

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Ι Ι. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

29.820,85
438.198,42

1.724,41
-408.377,57
-430.977,92

20.329,01

38.215,32
44.999,99

20.329,01
505,48
83.569,20

547.417,69

-545.693,28
65.531,15

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα

1.008,88
96.470,84
97.479,72

83.215,31

4.784,97
84.074,68

-63.745,67
-494.723,59

328.718,21
328.718,21

4.784,97

78.430,34
143.961,49

290.338,15
0,00
-494.723,59

290.338,15

0,00
143.961,49

Πάτρα, 27 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. Α 914471

ΣΩΤΗΡΗΣ Ν. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 803936

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 616308, Αρ. Αδείας 289/Α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης 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 θέματα: 1) Στα υπόλοιπα των προσωπικών λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που η είσπραξή τους καθυστερεί πέραν του έτους ή είναι επίδικες. Για την αντιμετώπιση ζημίας από
τυχόν μη ρευστοποίησή τους η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη η οποία, κατά τις εκτιμήσεις μας, θα έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των € 50 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι απαιτήσεις, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα
ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Ομολογίες» απεικονίζονται στην ονομαστική τους αξία ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που έλαβε η εταιρεία με βάση το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του
ελληνικού χρέους (psi). Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί, σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης, πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των
ομολόγων συνολικού ποσού € 835 χιλ., με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ η
εταιρεία καταχώρησε τα εικοσιεννέα τριακοστά (29/30) της χρεωστικής διαφοράς, ήτοι ποσό € 2.150 χιλ., που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (psi) στο λογαριασμό ενεργητικού «Έξοδα επόμενων χρήσεων»
προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα, των επόμενων είκοσι εννέα ετών, που δύναται να εκπεστεί από τα φορολογητέα έσοδα. Επειδή το κονδύλι αυτό δεν πληρεί τα κριτήρια καταχωρήσεως του ως περιουσιακού
στοιχείου, το υπόλοιπο του προαναφερθέντος λογαριασμού του ενεργητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 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 «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.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 42 α έως
και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Έμφαση Θεμάτων: Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: α) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων μας συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η
εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού και β) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή να μην
έχουν καταστεί οριστικές και δεδομένου ότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Άλλο Θέμα: Η εταιρεία δεν υποχρεούται, από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, σε τήρηση θεωρημένου βιβλίου αποθήκης και ως εκ τούτου το κόστος των πωληθέντων αγαθών και
των μενόντων αποθεμάτων τους προσδιορίζεται μόνο δια της απογραφής. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Πάτρα, 3 Ιουνίου 2013
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