ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2013
ΤΗΣ «ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που
έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,
της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες
από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής
καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της
τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε :
- Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής
τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.
- Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία
τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από
Ορκωτό Ελεγκτή.- Δεν υπάρχουν
(4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιμήθηκαν στην κατ'
είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή
λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο
ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή.- Δεν υπάρχουν
(5) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο
αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.
(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος
της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
α) Η εταιρεία σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ Νο 270/1996 αποφάσισε από την χρήση
2000: α. Να ακολουθήσει την μηνιαία εσωλογιστική κοστολόγηση και β. στους λογαριασμούς της
ομάδας 9 για τον προσδιορισμό τόσο του κόστους παραγωγής όσο και των μηνιαίων
αποτελεσμάτων να μην χρησιμοποιήσει αντίθετους λογαριασμούς σύμφωνα με οριζόμενα από τις
διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ., αλλά να πιστώνει τους λογαριασμούς 91 έως 98 με αποτέλεσμα τον
μηδενισμό αυτών στο τέλος κάθε μήνα.
β) Υφίσταται αντικειμενική δυσκολία από μηχανογραφικής πλευράς να ενημερώνονται οι
μερίδες αποθήκης με την αξία αποτίμησης τους στο τέλος κάθε μήνα.
γ) Κατά τον σχεδιασμό των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 93 της Αναλυτικής Λογιστικής
δεν
ελήφθησαν υπόψη οι βασικές κατηγορίες ΄΄ Άμεσα υλικά΄΄ , ΄΄ Άμεσα εργατικά ΄΄ και
΄΄Γ.Β.Ε.΄΄ με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι απαιτήσεις του λογιστικού σχεδίου .
Καταβάλλονται προσπάθειες για την κάλυψή της απαίτησης του λογιστικού σχεδίου που επιβάλλει
τουλάχιστον την ταξινόμηση των δαπανών κατά κέντρο κόστους σε ``άμεσα υλικά`` ΄΄αμεσα
εργατικά ``και Γ.Β.Ε. να προκύπτουν αυτά τα στοιχεία από εξωλογιστικές μηχανογραφικές
καταστάσεις .
(7) α. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, (προϊόντα) αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους, που προσδιορίσθηκε με την μέθοδο
του μέσου μηνιαίου σταθμικού όρου και τον κατά το τέλος της χρήσης κόστους
αναπαραγωγής τους. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται παγίως. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν
χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
β. Τα Εμπορεύματα και τα λοιπά από αγορά προερχόμενα υλικά αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος
μικρότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως (όπως αυτή διαμορφώνεται με την μέθοδο του
μέσου μηνιαίου σταθμικού όρου) και της τρέχουσας τιμής αυτών. Η μέθοδος αυτή
ακολουθείται παγίως.
(8) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη
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με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην
πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
(1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για
κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31/12/2013.
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
(2) Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιμήθηκαν
στην επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31/12/2013 (όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 2842/2000).
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
(3) Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν στην επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31/12/2013 και οι
συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως.
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
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παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών
Δεν έγινε.
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως
του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν συντρέχει η περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:
Λ/μος

Περιγραφή Λογαριασμού

1000

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1003

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

1014

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1016
10

Αξία Κτήσεως
1/1/2013

Προσθήκες
Χρήσεως

Μειώσεις
Χρήσεως

Αξία Κτήσεως
31/12/2013

Αποσβέσεις
έως
31/12/2012

Αποσβέσ
εις
Χρήσεως

Μειώσεις
Αποσβέσ
εων

Σύνολο
Αποσβέσεων
έως
31/12/2013

Αναπόσβεστη
Αξία
31/12/2013

355.143,74

0,00

0,00

355.143,74

0,00

0,00

0,00

0,00

355.143,74

2.140.596,10

0,00

0,00

2.140.596,10

1.162.002,26

0,00

0,00

1.162.002,26

978.593,84

88.735,63

0,00

0,00

88.735,63

0,00

0,00

0,00

0,00

88.735,63

1.506.060,16

0,00

0,00

1.506.060,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.506.060,16

ΕΔΑΦΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ

4.090.535,63

0,00

0,00

4.090.535,63

1.162.002,26

0,00

0,00

1.162.002,26

2.928.533,37

1100

ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

2.526.297,08

108.733,79

0,00

2.635.030,87

2.238.448,87

30.716,61

0,00

2.269.165,48

365.865,39

1102

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

94.502,42

0,00

0,00

94.502,42

27.348,56

3.780,10

0,00

31.128,66

63.373,76

1126

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ

191.998,92

0,00

0,00

191.998,92

172.799,10

7.679,96

0,00

180.479,06

11.519,86
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2.812.798,42

108.733,79

0,00

2.921.532,21

2.438.596,53

42.176,67

0,00

2.480.773,20

440.759,01

11.521.455,73

8.142,49

0,00

11.529.731,89

11.449.633,31

16.873,27

0,00

11.466.506,58

63.225,31

310.756,81

0,00

0,00

310.756,81

239.725,45

12.721,50

0,00

252.446,95

58.309,86

ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ"

2.883,47

0,00

0,00

2.883,47

2.883,45

0,00

0,00

2.883,45

0,02

1203

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1.604,32

0,00

0,00

1.604,32

1.604,27

0,00

0,00

1.604,27

0,05

1204

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

2.435,80

0,00

0,00

2.435,80

2.435,79

0,00

0,00

2.435,79

0,01

1205

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞ

14.675,78

0,00

0,00

14.675,78

11.808,25

370,00

0,00

12.178,25

2.497,53

1200

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1201

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1202

11.853.811,91

8.142,49

0,00

11.862.088,07

11.708.090,52

29.964,77

0,00

11.738.055,29

124.032,78

1300

12

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

139.123,60

0,00

0,00

139.123,60

125.106,82

1.450,00

0,00

126.556,82

12.566,78

1301

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

108.089,09

0,00

20.248,54

87.840,55

67.689,98

6.374,51

15.890,56

58.173,93

29.666,62

1.851.050,79

35.000,00

0,00

1.886.050,79

1.831.870,12

9.146,27

0,00

1.841.016,39

45.034,40

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

2.098.263,48

35.000,00

20.248,54

2.113.014,94

2.024.666,92

16.970,78

15.890,56

2.025.747,14

87.267,80
10.490,23

1302
13
1400

ΕΠΙΠΛΑ

261.338,21

4.345,00

0,00

265.683,21

250.669,04

4.523,94

0,00

255.192,98

1401

ΣΚΕΥΗ

14.241,99

0,00

0,00

14.241,99

14.241,60

0,00

0,00

14.241,60

0,39

1402

35.352,44

450,00

600,00

35.202,44

34.922,72

774,46

600,00

35.097,18

105,26

1403

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

566.054,82

8.376,30

0,00

574.431,12

566.051,08

6.203,75

0,00

572.254,83

2.176,29

1404

ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.961,72

0,00

0,00

1.961,72

1.961,70

0,00

0,00

1.961,70

0,02

1405

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1.440,14

0,00

0,00

1.440,14

1.440,09

0,00

0,00

1.440,09

0,05

1408

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

135.238,53

0,00

0,00

135.238,53

121.151,17

8.785,64

0,00

129.936,81

5.301,72

1409

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

78.589,90

6.747,97

0,00

85.337,87

70.430,58

1.497,70

0,00

71.928,28

13.409,59

1.094.217,75

19.919,27

600,00

1.113.537,02

1.060.867,98

21.785,49

600,00

1.082.053,47

31.483,55
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Λ/μος

Περιγραφή Λογαριασμού
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

1602
1605

Αξία Κτήσεως
1/1/2013

Προσθήκες
Χρήσεως

Μειώσεις
Χρήσεως

Αξία Κτήσεως
31/12/2013

Αποσβέσεις
έως
31/12/2012

Αποσβέσεις
Χρήσεως

Μειώσ
εις
Αποσβ
έσεων

Σύνολο
Αποσβέσεων
έως
31/12/2013

Αναπόσβεστη
Αξία
31/12/2013

2.660,60

0,00

0,00

2.660,60

2.660,00

0,00

0,00

2.660,00

0,60

5.193,22

0,00

0,00

5.193,22

5.193,22

0,00

0,00

5.193,22

0,00

8.804,11

0,00

0,00

8.804,11

8.804,11

0,00

0,00

8.804,11

0,00
0,03

1613

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙ

33.784,93

0,00

0,00

33.784,93

33.784,90

0,00

0,00

33.784,90

1614

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

190.776,33

0,00

0,00

190.776,33

190.776,31

0,00

0,00

190.776,31

0,02

1617

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

580.307,74

21.996,02

0,00

602.303,76

522.758,16

11.998,99

0,00

534.757,15

67.546,61

1619

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

6.203.793,22

0,00

0,00

6.203.793,22

2.539.118,73

269.225,01

0,00

2.808.343,74

3.395.449,48

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

7.025.320,15

21.996,02

0,00

7.047.316,17

3.303.095,43

281.224,00

0,00

3.584.319,43

3.462.996,74

1611

16

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.


Λογισμικά προγράμματα € 21.996,02.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος
της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο
από 10% .
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
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Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Αριθμός
Κοινές ανώνυμες μετοχές

280.000

Ονομαστική
Αξία
7,50

Συνολική Αξία
2.100.000,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν συντρέχει η περίπτωση
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που
είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των
προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
Α)Ο Λογαριασμός "Λοιπές προβλέψεις" περιλαμβάνει:
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

67.498,17

Β) Η εταιρεία σχημάτισε σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού στο 100% κατόπιν απόφασης
του Δ.Σ. ύψους € 1.241.075,66.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
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Δεν υπάρχουν
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄(1): - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού
διακανονισμών(2) της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία,
εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή
τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη(3), μαζί με τα ποσά των
συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης
της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν συνδεόμενα μέρη την 31.12.2013.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον
δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Από τον έλεγχο αυτό η εταιρεία
εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις.
Για τις χρήσεις 2011 2012 & 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
(1)

(2)

(3)

Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για
ισολογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά.
Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας
2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού κινδύνων και
οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες
συνδυασμένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη,
διακανονισμούς παραλαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών
και επιχειρήσεων μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισμούς
χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ..
Για την έννοια του όρου «συνδεόμενα μέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ
(L224/16.8.2006) και το ΔΛΠ 24.
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α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής
αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των
στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».
Έξοδα χρήσης δουλεμένα
ΔΕΗ
Τηλεφωνικά
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Διάφορα
Σύνολο

€
33.188,92
3.512,36
22.010,13
-13.906,06
72.617,47

Έξοδα επομένων χρήσεων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23% ΦΠΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σύνολο
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.860,91
23.659,63
2.029,00
8.725,00
420,00

36.694,54
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Λοιπά
Σύνολο

1.365,04
1.365,04

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν συντρέχει η περίπτωση.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Εγγυητικές Επιστολές για αποκατάσταση περιβάλλοντος € 489.570,03.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Στη χρήση 2013 δόθηκαν ως αμοιβές σε Μέλη του Δ.Σ. ποσό € 108.000,00.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)
Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’).

1) Βιομηχανικής δραστηριότητας
Εσωτερικού
€.
Εξωτερικού.
€.

3.841.112,89
1.134.135,61

4.975.248,50

2) Εμπορικής δραστηριότητας:
Εσωτερικού
€.
Εξωτερικού.
€.
3)Παροχή Υπηρεσιών
€.
4)Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων

189.891,58
29.706,85

219.598,43
49.214,39
95.277,11
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5.339.338,43
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο
«Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 90
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό
άτομα
Εργατοτεχνικό προσωπικό
άτομα
Σύνολο

50
40
90

3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παρεπόμενες Επιβαρύνσεις
Αποζημίωση Απολ. Ν.2112/20

€
€
€
€

1.713.769,55
509.964,50
52.207,92
228.607,25

2.504.549,22

Εργατοτεχνικό προσωπικό
Ημερομίσθια
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις
Αποζημίωση Απολ. Ν.2112/20

€
€
€

841.706,47
225.303,85
14.721,60

1.081.731,92
3.586.281,14

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των
λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά
των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Ανάλυση:
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

17.265,17
1.536,38
49.958,86
68.760,41

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ:
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ

1.658,64
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ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.095,29
4.753,93

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1.103,52

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

9.244,56

10.348,08
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ:
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.399,39
50,00

1.449,39

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα
από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».
Ανάλυση:
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

336.457,91

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

4.238,05

ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

147.236,91

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

96.372,90

247.847,86

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το
οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:
- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
€ 16.000,00
- Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2012 (οικονομικό 2013)
€ 14.000,00
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§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή
της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Δεν υπάρχουν.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΑΔΤ Φ 020693

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΛΤ
ΑΔΤ ΑΒ 569895

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 586

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες είναι αυτό
που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 26.05.2014
Αθήνα, 26 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος
ΑΜ/.Σ.Ο.Ε.Λ. 13821

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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