
 5.398.128,00
 5.398.128,00

 0,00

 178,358,12

 0,00
 -1.794.976,82
 -1.794.976,82

 0,00

 3.781.509,30

 31.559,39

 386.803,38

 1.187.746,20
 184.434,27
 1.391.401,42
 9.795.891,92
 1.378,73
 9.672 ,24
 288.952,44
 371.298,24
 155.141,06
 13.385.916,52

 58.676,08
 58.676,08

 17.644.464,67

 4,00

 3.752.205,43
 3.752.209,43

 Ποσά Κλεισμ.
 Χρήσεως 2012
 5.193,98
 0,00
 0,00
 -1.820.428,02
 -1.815.234,04
 0,00
 20.257,22
 0,00
 -1.794.976,82

 0,00
 0,00
 -1.794.976,82
 -1.794.976,82

 4.898.112,00
  4.898.112,00

 0,00

 178.358.12

 0,00
 -1.820.428,02
 -1.820.428,02

 500.000,00

 3.756.042,10

 24.316,84

 762.244,73

 983.197,35
 312.539,27
 1.472.296,35
 8.133.678,79
 133.438,78
 17.677,39
 103.542,75
 429.631,57
 47.200,00
 11.633.202,25

 0,00
 0,00

 16.175.785,92

 4,00

 3.740.205,43
 3.740.209,43

 Ποσά Κλεισμ.
 Χρήσεως 2011
 -1.675.427,96
 0,00
 0,00
 -145.000,06
 -1.820.428,02
 0,00
 0,00
 0,00
 -1.820.428,02

 0,00
 0,00
 -1.820.428,02
 -1.820.428,02

 63.895,47
 7.992.136,22

 7.454.318,83
 63.267,16
 7.517.585,99

 417.150,60

 629,46
 1.000,00
 49.869,51
 332.162,75
 76.111,32
 305.429,36
 78.892,00
 1.261.245,00

 289.469,64
 129.268,35
 418.737,99
 9.197.568,98

 4.457,00
 17.644.464,67

 4,00
 3.752.205,43
 3.752.209,43

 64.102,98
 8.086.712,31

 5.349.052,34
 213.643,24
 5.562.695,58

 476.501,41

 25.007,42
 204.193,97
 291.872,61
 0,00
 227.214,12
 164.743,00
 398.055,86
 1.787.588,39

 72.077,17
 220.119,08
 292.196,25
 7.642.480,22

 0,00
 16.175.785,92

 4,00
 3.740.205,43
 3.740.209,43

Καθαρά Αποτελ/τα (κέρδη) Χρήσεως
(-) : ∆ιαφ. Φορ. Ελεγχ. Προηγ. Χρήσεων
(+): Υπόλοιπο Απ/των (κερδών) Πρ. Χρήσεων
(-) : Υπόλοιπο Απ/των (κερδών) Πρ. Χρήσεων
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος
 Συμψ. αξ. αναπ. ακινήτων Ν.2065/1992
 Κέρδη Προ ∆ιάθεση
 Ζημιές εις Νέο

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό
2. Πρώτο Μέρισμα
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα

- Στο χαρτοφυλάκιο
- Σε καθυστέρηση

3α. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ/νες)στο χαρτ.
3β. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ/νες) στις τραπ.
3γ. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ/νες) σε καθυστ.
11. Χρεώστες διάφοροι
11α. Χρεώστες διάφοροι-Ελληνικό ∆ημόσιο

IV. ∆ιαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστ.λογ/σμοί εγγυήσεων& εμπράγμ. ασφαλειών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην κλειόμενη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε προσάρτημα. 2) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι και την χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε ορκωτούς ελεγκτές. Για περισσότερα βλέπε προσάρτημα.3) Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ 3.740.209,43 
για εξασφαλιση τραπεζικών δανείων.4) Στην κατάρτιση των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης περιλαμβάνεται και ο κλάδος υπεραγοράς (super market) ο οποίος λειτούργησε σταδιακά για πρώτη φορά στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. 
Συνεπώς τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης. 

III. ∆ιαφορές Αναπροσαρμογής-
 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας
 λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Αποτελέσματα Εις Νέο
 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
 Υπόλοιπο εις νέο
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξ. Μ.Κ.
1. Καταθέσεις Μετόχων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(AI+AIII+AIV+AV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια Πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρ. (μεταχρονολ.)
3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ. υποχρ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακρ/μες υποχρ. πληρ. την επ.χρ.
11. Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3.Λοιποί μεταβ/κοί λογ/σμοί παθητ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικ. αλλότρ. περουσιακών στοιχείων
2. Πιιστωτικοι λογ/σμοί εγγυήσεων
 & εμπράγματων ασφαλειών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Κ.Α ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Κ.Α ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης ∆εκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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 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.  ∆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 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 περιστά-
σεις, 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 εύλο-
γου 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) Η εταιρεία δεν διενεργεί το σύνολο των αποσβέσεων στους Λογαριασμούς του Ενεργητικού Β. «Έξοδα Εγκαταστάσεως» και ΓΙ. «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». Αυτό 
έχει ως συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια σωρρευτικά να εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά ποσό ευρώ 344.000,00 περίπου, τα αποτελέσματα της χρήσεως μεγαλύτερα κατά ευρώ 120.000,00 περίπου και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων μεγαλύτερα κατά 
ευρώ 224.000,00 περίπου. 2) Μεταξύ των αποθεμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται  ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα, για τα οποία η εταιρεία θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 500.000,00 περίπου σε 
βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων, και των αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων.  3) Στους λογαριασμούς των Απαιτήσεων (∆ΙΙ) περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 430.000,00  περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη 
με συνέπεια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.  4) Η εταιρεία έχει, από το νόμο, υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτούμενούς της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο της 
αφυπηρέτησής τους.  Η σημερινή αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων, που αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίσθηκε σε ευρώ 307.000,00 περίπου. Λόγω μη σχηματισμού σχετικής πρόβλεψης, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα αποτελέσματα 
προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 5) Οι  φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 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. 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 «Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε» κατά την 31η ∆εκεμβρίου 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. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 12381

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστήη γχ ξ ρ η ρ γ ή γ ή
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