
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013         ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

734,023.66 730,610.34 3,413.32 734,023.66 729,034.14 4,989.52
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  1.Καταβλημένο 31,281,869.58 31,281,869.58
64,149.79 64,149.69 0.10 64,149.79 64,149.69 0.10

 933,762.09  933,762.09 
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3,679,402.32 0.00 3,679,402.32 3,679,402.32 0.00 3,679,402.32  -    -   

3,954,775.12 3,036,081.03 918,694.09 3,412,725.12 2,965,378.91 447,346.21  933,762.09  933,762.09 
706,046.79 696,025.10 10,021.69 706,046.79 692,842.58 13,204.21
57,982.83 57,980.86 1.97 57,982.83 57,979.66 3.17 122.75 122.75

1,533,199.36 1,523,110.01 10,089.35 1,525,367.05 1,521,918.16 3,448.89 49,438.48 49,438.48
9,931,406.42 5,313,197.00 4,618,209.42 9,381,524.11 5,238,119.31 4,143,404.80 77,453,310.86 77,453,310.86
9,995,556.21 5,377,346.69 4,618,209.52 0.00 9,445,673.90 5,302,269.00 4,143,404.90  77,502,872.09 77,502,872.09

83,232,981.63 83,232,981.63  (20,020,750.87)  (20,236,650.89)
76,236.55 76,236.55  (20,020,750.87)  (20,236,650.89)

83,309,218.18 83,309,218.18
87,927,427.70 87,452,623.08 544,046.94 544,046.94

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 90,241,799.83  90,025,899.81 

  1.Εμπορεύματα 99,603.12 109,359.12 B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
0.00 0.00 29,022.88 29,022.88

139,191.06 139,191.06 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
27,123.70 27,123.70

265,917.88 275,673.88 0.00 0.00
2,769.76 2,769.76

  1.Πελάτες 2,839,758.60 2,774,434.62 2,769.76 2,769.76
302,431.38 302,431.38

30,000.00 19,850.36   1.Προμηθευτές 2,121,436.25 1,717,694.71
0.00 30,000.00 0.00 19,850.36 0.00

1,712,334.35 1,712,334.35 36,539.33 16,594.22
0.00 0.00 0.00 0.00

571,428.89 571,428.89 225,275.83 75,577.50
1,781,973.98 1,459,318.13 256,877.80 124,288.11

675,199.68 590,009.02 43,964.96 43,418.95
7,913,126.88 7,429,806.75 2,011,622.18 1,977,783.77

4,695,716.35 3,955,357.26
  1.Ταμείο 20,696.41 2,609.35 4,698,486.11 3,958,127.02

5,125.03 14,165.53
25,821.44 16,774.88

8,204,866.20 7,722,255.51
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

945.00 525.00 1,167,343.40 1,167,343.40
0.00 0.00

1,167,343.40 1,167,343.40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 96,136,652.22 95,180,393.11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 96,136,652.22 95,180,393.11

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
15,000.61 15,000.61 15,000.61 15,000.61

108,980.36 108,980.36 108,980.36 108,980.36
0.33 0.33 0.33 0.33

123,981.30 123,981.30 123,981.30 123,981.30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13-31/12/13                  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
           ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013            ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

14,123.20 18,057.19 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
-9,756.00 -218,081.98  372,513.99  (158,063.41)
 4,367.20  (200,024.79)  (20,236,650.89)  (20,040,874.07)

1,185,801.69 1,082,484.53  (118,900.56)  -   
1,190,168.89 882,459.74  (37,713.41)  (37,713.41)

793,143.11 871,398.61  (20,020,750.87)  (20,236,650.89)
25,608.75 818,751.86 66,303.44 937,702.05

 371,417.03  (55,242.31)

4.34 14.95
0.00 -4.34 0.00 -14.95

 371,421.37  (55,227.36)

4,676.10 215.74
0.00 4,676.10 0.00 215.74

3,561.97 23,375.41
21.51 3,583.48 1,092.62 79,676.38 103,051.79 -102,836.05

 372,513.99  (158,063.41)
ΜΕΙΟΝ:

76,653.89 74,746.10
76,653.89 0.00 74,746.10 0.00

 372,513.99  (158,063.41)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ  ΑΖ 073547 Α.Δ.Τ   Χ 164094 Α.Δ.Τ  ΑΙ 596945

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 39252 B ΤΑΞΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013   -31η εταιρική χρήση    (1 Ιανουραίου- 31 Δεκεμβρίου 2013)  ΑΡ.Μ.ΑΕ 4364/ΑΤ01/Β/86/2500  ΑΡ.ΓΕΜΗ 00346401000

  4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως   Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
   ( 10.676.406 μετοχές των 2,93 Ευρώ έκαστη)

  Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
  2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων
 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων

  3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
  3.Κτίρια & τεχνικά έργα
  4.Μηχανήματα - τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός IV.Aποθεματικά κεφάλαια
  5.Μεταφορικά μέσα   1.Τακτικό αποθεματικό
  6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός   3.Ειδικά αποθεματικά
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)   5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων  νόμων
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες  V.Αποτελέσματα εις νέο
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
  2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις     Υπόλοιπο ζημιών  εις νέο
  7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  1.Καταθέσεις Μετόχων

Ι.Αποθέματα  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)

  2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κου λόγω εξόδου
  4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας
  5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Απαιτήσεις 8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις

  3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση  ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες
  3β.Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση   2.Γραμμάτια Πληρωτέα
  3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφρ/νες)   2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)
  8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων   3.Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων
 10.Επισφαλείς -επίδικοι πελάτες & χρεώστες   4.Προκαταβολές πελατών
 11.Χρεώστες διάφοροι   5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
 12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων   6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

 11.Πιστωτές διάφοροι
ΙV.Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
  3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

  1.Έξοδα επομένων χρήσεων  1.Έσοδα επομένων χρήσεων
 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

  1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία   1.Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσ.στοιχείων
  2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών   2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών
  4.Λοιποί λογ/σμοί πληροφορ.χρεωστικοί   4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφ.πιστωτικοί

Σημειώσεις :  Στις 31/12/2012 έγινε αναπροσαρμογή επί των γηπέδων και κτιρίων.

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                          ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1998
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμετ/σεως Πλέον η Μείον :Yπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως Φορος Εισοδηματος
Σύνολο Φοροι μη ενσωματωμενοι στο λειτουργικο κοστος
Μείον:   1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Ζημίες εις νέον
              3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα  (κέρδη) εκμ/σεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)  
             4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
 Μείον:  3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
             1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
             2.Έκτακτα κέρδη
Μείον :  1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
             3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα  αποτελέσματα κέρδη - ζημίες

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον:  Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε.» 
 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε.» που αποτελούνται 
από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 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 και 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα.1.Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για: α) απομείωση κόστους συμμετοχών θυγατρικών 
εταιρειών  ποσού € 53,2 εκ. περίπου, το σύνολο της οποίας θα επιβάρυνε την καθαρά θέση. β) επισφαλείς απαιτήσεις ποσού  € 6,25 εκ., εκ των οποίων ποσό € 28 χιλ. θα επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα της χρήσεως και ποσό € 6,22 εκ. θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. γ) βραδέως κινούμενα αποθέματα  ποσού € 239 χιλ., το σύνολο των οποίων θα 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. δ)  δεδουλευμένα έξοδα ποσού € 653 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 45 χιλ. θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως και ποσό € 
608 χιλ. θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. Συνεπεία των ανωτέρω η Καθαρά Θέση της εταιρείας είναι μικρότερη κατά Ευρώ 60,34 εκ. περίπου. 2.Οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2011 εώς και 2013 , ενώ η εταιρεία έχει προβεί σε περαιώσεις για τις χρήσεις 2008 εώς και 2010 (οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας  έχουν οριστικοποιηθεί  από τις φορολογικές αρχές εώς και τη χρήση του 2007). Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των ανάλογων χρήσεων 
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί στην εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 
και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 43γ του Κωδ. Ν.2190/1920.Έμφαση θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος όπου γίνεται αναφορά για το ενδεχόμενο ανεπάρκειας του 
κεφαλαίου κίνησης εφόσον συνεκτιμηθούν οι παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για 
ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας δίχως τη συνεχή οικονομική στήριξη των μετόχων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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. 

 
 

Πειραιάς,  12 Ιουνίου, 2014 
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