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Αρμόδια Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΙ∆ΟΓΛΟΥ
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Νόμιμος ελεγκτής: Χρήστος Βαργιεμέζης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Ι.ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΡΤΙΝΟΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με επιφύλαξη ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΗΤΑΣ Ι.ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.alesis.gr ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΣΠΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΓΙΑΛΑΜΙ∆ΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Συνεχιζόμενες ∆ραστηριότητες 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.709.409,01 7.089.685,55 Κύκλος εργασιών 16.330.830,43 14.026.384,74

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 102.010,27 102.010,27 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 6.057.702,70 5.002.291,96

Αποθέματα 0,00 0,00 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων  562.942,57 614.908,40

Απαιτήσεις από πελάτες 9.819.885,55 8.549.228,23 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 561.603,42 612.412,25

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.316.163,02 1.013.020,38 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 435.898,64 460.439,98

∆ιαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 10.618,91 18.635,37 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Σύνολο Ενεργητικού 17.958.086,76 16.772.579,80 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 435.898,64 460.439,98

Κατανέμονται σε:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες εταιρείας 435.898,64 460.439,98

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.554.574,56 3.554.574,56 1.996.952 1.996.952

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.725.113,42 7.289.214,78 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,2183 0,2306

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 11.279.687,98 10.843.789,34 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.212.743,38 1.414.353,05 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συν. αποσβέσε 1.111.776,06 1.182.458,94

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.465.655,40 4.514.437,41

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.678.398,78 5.928.790,46 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β) 17.958.086,76 16.772.579,80 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Λειτουργικές  ∆ραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 561.603,41 612.412,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΑΙΩΝ Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:

ποσά εκφρασμένα σε (€) Αποσβέσεις 548.833,49 567.496,29

31/12/2012 31/12/2011 Προβλέψεις 114.762,51 79.191,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/12 & 1/1/11 αντίστοιχα) 10.843.789,34 10.383.349,36 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -35.667,59 -35.667,60

∆ιανεμηθέντα μερίσματα χρήσης 0,00 0,00 Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) -2.396,33 -2.326,54

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 435.898,64 460.439,98 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.339,14 2.496,14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/12 & 31/12/11 αντίστοιχα) 11.279.687,98 10.843.789,34 τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -117.687,94 -68.301,53

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.355.192,19 2.487.329,76

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων (πλην δανειακών) 610.712,24 -1.467.237,16

1. Θέμα επιφύλαξης : Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση Μείον :

    με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως και το 2010. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.064,75 -2.550,39

2. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, διόρθωση λογιστικού λάθος ή αναταξι- Καταβεβλημένοι φόροι -167.131,41 -84.218,78

    νομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 158.110,58 2.088.623,72

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγ-

    μένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ" με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 51% Επενδυτικές  ∆ραστηριότητες

     στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετοχών 0,00 -30.000,00

4. ∆εν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων -168.560,57 -27.500,08

    σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων 2.400,00 2.332,53

5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2010. Ιδιαίτερα για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία έχει Τόκοι εισπραχθέντες 33,53 54,25

     υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) -166.127,04 -55.113,29

     82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 

6. Ειδικότερα τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 605.869,00 € Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -2.092.500,00

    β) Πρόβλεψη για Απομείωση Αποθεμάτων 209.948,62 € Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 -2.092.500,00

    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 3.304,22 €

         Σύνολο Προβλέψεων 819.121,84 € Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ -8.016,46 -58.989,58

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού τόσο στο τέλος της τρέχουσας όσο  και της προηγούμενης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 18.635,37 77.624,95

    ήταν 2 άτομα. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 10.618,91 18.635,37

8.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη

      της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου  2013

      συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

      α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 16.726.530,43 €

      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 13.813.599,56 €

      γ) Απαιτήσεις 10.425.754,55 €

      δ) Υποχρεώσεις 4.599.762,48 €

      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησ 0,00 €

9. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

10. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  

11.Η εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας BULZYMCO LTD η οποία συμμετέχει με

    ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ALESIS BULGARIA EOOD οι οικονομικές καταστάσεις των ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΟΤΣΟΣ 

     οποίων περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία                          ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α∆Τ: AZ 360957

     ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.                                Α∆Τ: ΑΗ 663564 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0030488

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΙ∆ΟΓΛΟΥ

 Α∆Τ : Φ 089697

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικ ονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέ ρωση για την οικονομικ ή κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτικ ή επιλογ ή ή άλλ η συναλλ αγή με την εταιρεία να αν ατρέξει στη διεύθυνση διαδικ τύου της ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ όπου αναρτών τα ι
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.


