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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11104/61//Β/86/5. 

 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(βάσει των διατάξεων του κωδικό. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 

 

§ 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 ισχύει. 
 

 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: 
Παρέκκλιση από την αρχή του 
αμεταβλήτου της δομής και 
μορφής εμφανίσεως του 
ισολογισμού και του 
λογαριασμού «αποτελέσματα 
χρήσεως».  
 

  

Δεν ισχύει. 
 

(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 

  

Δεν έγινε. 
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της διατάξεως αυτής. 
 

(στ) Άρθρο 42β § 5: 
Αναμορφώσεις κονδυλίων 
προηγούμενης χρήσεως για να 
καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 
κονδύλια της Κλεομένης 

χρήσεως. 
 

 Στους λογαριασμούς του παγίου ενεργητικού έγινε 
διαχωρισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων από τα 
λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως στην προηγούμενη χρήση 
προκειμένου να συμφωνούν με την τρέχουσα χρήση. 
 

 

 

 

 

 

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 

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. Επί ορισμένων παγίων δεν 
διενεργήθηκαν αποσβέσεις λόγο αδράνείας αυτών 
και συγκεκριμένα σε οικοδόμημα στην Ν. Τρίγλια. 
Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτιμήσεως.  

(2) Οι συμμετοχές,  αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως 
τους  
Συμμετοχή στην εταιρεία «Ενεργειακή Ευγενίου 
ΟΕ» αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσης της. 

(3) -Για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο 
μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά 
τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. 
 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

(4) - Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία τους, 
όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο 
τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από 
Ορκωτό Ελεγκτή. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
 

(5) 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 συντρέχει τέτοια περίπτωση 

(6) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως 
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και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν 
όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.  
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

(7) 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 και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 

(8) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, 

εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, 
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, 
μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά 
το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. 
Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από 
την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία  

(9) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν 
στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα 
προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως. Δηλαδή στη 
μέση τιμή πώλησης τους κατά την κλειομένη 
χρήση. 

(10) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων 
προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο Μέσης τιμής, η οποία 
ακολουθείται πάγια. 

 

(β) Άρθρο 43α
 § 1-α: Βάσεις 

μετατροπής σε δραχμές 
περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα 
(Ξ.Ν.) και λογιστικός 
χειρισμός των 
συναλλαγματικών διαφορών. 
 

 (1) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις  σε Ξ.Ν. 
(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για 

κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν υπάρχουν τέτοιες 
υποχρεώσεις. 

 

(3) Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν στην επίσημη 
τιμή (αγοράς) του Ξ.Ν. της 31/12/2014. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως.  

(4) Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού και τα 
έξοδα και έσοδα του Υποκαταστήματος στο 
εξωτερικό.  Δεν υπάρχουν Υποκαταστήματα στο 
Εξωτερικό. 

 

(γ) Άρθρο 43 § 2: 
Παρέκκλιση από τις μεθόδους 
κατά τις βασικές αρχές 
αποτιμήσεως. Εφαρμογή 
ειδικών μεθόδων 
αποτιμήσεως. 
 

  

Δεν έγινε 

 

 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή 
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μεθόδου υπολογισμού της 
τιμής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεμάτων ή 
των κινητών αξιών 
 

Δεν έγινε. 
 

(ε) 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. 

 

 

(στ) 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». 

ζ) Άρθρο 43α § 1, περ. ιζ: 

Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών μέσων 
στην εύλογη αξία. ‘Όταν η 
αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων 
έχει γίνει στην εύλογη αξία 
πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες. 

(η) ’Άρθρο 43α, § 1, περ. ιθ’: 
Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών μέσων 
σε διαφορετική αξία της 
εύλογης. ‘Όταν η αποτίμηση 
των χρηματοοικονομικών 
μέσων δεν έχει γίνει στην 
εύλογη αξία σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 43γ του 
κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Δεν έγινε 

 

 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν έχουν αποτιμηθεί 
στην εύλογη αξία. 
 

 

 

 

 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποτιμηθεί με βάση 
το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/20. 
 

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
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(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές 
παγίων στοιχείων και εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 
 

 Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις 
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του 
προσαρτήματος. 
 

(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 την χρήση. 
 

  

 

Δεν υπάρχουν 

(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 υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
 

(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 (GOOD- WILL)». 
 

  

 

 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
 

 

§ 4.  Συμμετοχές 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: 
Συμμετοχές στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων με 
ποσοστό μεγαλύτερο από 10% 
. 

 
 

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων, στις 
οποίες η εταιρεία είναι 

 Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99% στην εταιρεία 
«Ενεργειακή Ευγενίου Ο.Ε.» με αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή ενέργειας από 
φωτοβολταικά συστήματα η οποία λειτουργεί πάρκο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Νέα 
Γωνιά Χαλκιδικής. 
 

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99% στην εταιρεία 
«Ενεργειακή Ευγενίου Ο.Ε.» με αντικείμενο 
δραστηριότητας την παραγωγή ενέργειας από 
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απεριόριστα ευθυνόμενος 
εταίρος. 
 

φωτοβολταικά συστήματα 

 

 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: 
Σύνταξη ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων 
στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 

 

  

 

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. 
 

 - Κοινές Ονομαστικές Μετοχές                   
            Αριθ. -     Ονομ.    Σύνολα.  
            μός           αξία         αξία 
                             EUR 

          155.800     30,00     4.674.000,00 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: 
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη 
χρήση για αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 

  

Εκδόθηκαν 18.300 νέες ονομαστικές μετοχές, λόγο της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων 
στοιχείων ύψους 549.000 ευρώ. 
 

 

                                                 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 
10: Εκδοθέντες τίτλοι και 
ενσωματωμένα σ' αυτούς 

  

Δεν εκδόθηκαν. 
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δικαιώματα. 
 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: 
Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα 
στη παρούσα χρήση. 
 

 Δεν αποκτήθηκαν. 
 

 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

(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. 
 

  

Υπολογίσθηκαν συμπληρωματικές προβλέψεις για 
αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την 
υπηρεσία ύψους 20.611,26 ευρώ. Το παραπάνω ποσό 
προστέθηκε στην σχηματισθείσα την προηγούμενη 
χρήση πρόβλεψη και ανήλθε στο ποσό των 262.469,29 

ευρώ. 
Ο υπολογισμός της πρόβλεψης αφορά όλο το 
προσωπικό και σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας υπολογίζεται στο 40% της αποζημίωσης 
απόλυσης σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας που ο κάθε 
εργαζόμενος είχε συμπληρώσει στις 31/12/2014. 

 

 
 

(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. 
 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν 

 

(γ) 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 ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 
2009 (οικ. Έτος 2010). Οι πιθανές διαφορές του 
ελέγχου που θα προκύψουν για την ανέλεγκτη χρήση 
του 2010 λόγω της καλής λογιστικής οργάνωσης της 
εταιρείας, κρίνομε ότι δεν θα είναι σημαντικές. Για τις 
χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία έχει πάρει 
φορολογικό πιστοποιητικό και για τη χρήση 2014 έχει 
ζητήσει από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών που έχει 
ορίσει για τον έλεγχο των οικονομικών της 
καταστάσεων. 
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πάνω από 5 έτη. 
 

 Υπόλοιπο μακροπροθέσμων δανείων (ύστερα από 
σύμβαση ομολογιακού δανείου) μετά παρέλευση 
πενταετίας δεν υπάρχει. 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: 
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με 
εμπράγματες ασφάλειες. 

 Βλέπε σχετική σημείωση στον Ισολογισμό καθώς και 
κατωτέρω παράγραφο 10. 
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§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση 
των κονδυλίων των 
μεταβατικών λογαριασμών 
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 
και «Έξοδα χρήσεως 
δουλεμένα». 
 

  

Έξοδα επομένων χρήσεων  EUR 44.286,92 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    0,00 

Αγορές υπό παραλαβή   795.858,06 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα   41.075,75 

      

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(Τόκοι Τραπεζών)  EUR 39.695,43 

   0,00 

   0,00 

   0,00 
 

§ 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 υπάρχουν 

 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις 
και εμπράγματες ασφάλειες 
που χορηγήθηκαν από την 
εταιρεία. 
 

 

 Υφίστανται προσημειώσεις σε ακίνητα της εταιρείας 
συνολικού ποσού σε EUR 7.639.031,29 για εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων στις 
31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό EUR 3.028.137,31  

 

§ 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. 
 

 

  

 

 

Δόθηκαν οι παρακάτω αμοιβές 

                               

 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

Μικτή 
Αμοιβή 

Εισφορές 
Ο.Α.Ε.Ε. 

Φορολογητέες 
Αποδοχές 

 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης 
Κρατήσεις 

Φόρου 

Κρατήσεις 
Χαρτοσήμου 

Σύνολο 
Κρατήσεων 

Καθαρό 
Πληρωτέο 

        
 

 

1,2%     

Ευγενίου 
Ευστράτιος του 
Ευγένη 100.000,00 3.913,80 96.086,20 

 

 

3.843,45 39.852,20 1.200,00 44.895,65 51.190,55 

  100.000,00  3.913,80 96.086,20 

 

3.843,45 39.852,20 1.200,00 44.895,65 51.190,55 
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(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 

                               

 

 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: 
Δοθείσες προκαταβολές και 
πιστώσεις σε όργανα 
διοικήσεως (μέλη 
διοικητικών συμβουλίων και 
διαχειριστές). 
 

  

 

Δεν υπάρχουν. 
 

                                                           § 12. Αμοιβές νόμιμων ελεγκτών 

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Aμοιβές νομίμων 

ελεγκτών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος 
ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για 
τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
λογαριασμών. 
 

 

Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών για τον έλεγχο των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ανήλθαν στο ποσό των 
€ 8.300,00 και οι αμοιβές για τον φορολογικό έλεγχο της 
χρήσης στο ποσό των € 10.000,00. 

§ 13. 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  12.609.399.72 

    - εξωτερικού  1.420.475.33 

Σύνολο : 14.029.875.05 

2. Εμπορικής δραστηριότητας::   

    - εσωτερικού  4.983.131.36 

    - εξωτερικού  2.186.028.75 

Σύνολο : 7.169.160.11 

3. Παροχής Υπηρεσιών   

    - εσωτερικού  320,00 

    - εξωτερικού  0,00 

Σύνολο : 320,00 

Γενικό Σύνολο : 21.199.355,16 

 

 

(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 

 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα    82 

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά  
      κατηγορίες: 
- Διοικητικό προσωπικό        άτομα     45 

- Εργατοτεχνικό προσωπικό      «         37 

              Σύνολο άτομα                         82 

 

 

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: 
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το με μηνιαίο μισθό 
αμειβόμενο προσωπικό και 
στο «εργατοτεχνικό 
προσωπικό» οι αμειβόμενοι 
με ημερομίσθιο. 
 

 

Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 
       Μισθοί  1.319.801,75 

       Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 320.305,85 

       Αποζημιώσεις απόλυσης  11.802,.00 

Σύνολο : 1.651.909,60 

Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
       Μισθοί  592.249,20 

       Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 166.549,09 

       Αποζημιώσεις απόλυσης  1.726,67 

Σύνολο : 760.524,96 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού : 22.025,09 

    

Γενικό Σύνολο : 2.434.459,65 

 

 

(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 και αυτών 
ανάλυση (με βάση τους 
λογαριασμούς 81.02 και 
81.03 του Γεν. Λογ. 
Σχεδίου).  
 

  

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.386,80 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 17,59 

Συναλλαγματικές Διαφορές 2,00 

Πρόστιμα ΚΟΚ 805,28 

Λοιπά έκτακτα έξοδα : 769,63 

Σύνολο : 2.981,30 

    

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:  
Συναλλαγματικές Διαφορές: 0,00 

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις : 18.228,65 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.023,52 

Σύνολο : 25.252,17 

    

 (3) Έκτακτες ζημίες 

Ζημίες από κλοπές 0,00 

Ζημία από εκποίηση μεταφορικών μέσων 10.668,08 

    

Σύνολο : 10.668,08 

    

(4) Έκτακτα κέρδη  

Κέρδη από εκποίηση Μηχανημάτων 0,00 

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων & 
επίπλων 5.959,89 

    

Σύνολο : 5.959,89 

 

 

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: 
Ανάλυση των λογαριασμών 
«Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων». 
 

  

(1) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων : 
Καταπτώσεις εγγυητικών 7.500,00 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 0,00 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων : 548,87 

    

Σύνολο : 8.048,87 

    

(2) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων :  
Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων : 0,00 
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Επιστροφές αχρεωστήτος καταβληθέντων φόρων : 0,00 

Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων 279,82 

Σύνολο : 279,81 

 
 

  

 

  14.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 

και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιζ: 
Οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας 
που ισχύει κάθε φορά. 
(β) Άρθρο 43α παρ 1-ιζ: 
Οποιεσδήποτε άλλες 

πληροφορίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη 
των σκοπών της αρτιότερης 
πληροφόρησης των μετόχων 
και των τρίτων και της 
παρουσίασης μιας πιστής 
εικόνας της περιουσίας, της 
χρηματοοικονομικής θέσης 
και των αποτελεσμάτων 
χρήσεως της εταιρίας. 
 

 

  

Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν. 
 

Ελαιοχώρια 20 Απριλίου 2015 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 
ΑΔΤ: AA485220 

 
 

 
 

ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝ 
ΑΔΤ: ΑΑ 338641 

 

 

 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Α Τάξης ΑΜΟΕ : 7789/ ΑΔΤ: Φ159422 

Το προσάρτημα αυτό  που αποτελείται από 11 σελίδες και τον συνημμένο πίνακα εξέλιξης 

των παγίων, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε την 

26/5/2014 

 

 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

Κηφισίας 22- Μαρούσι 
ΤΚ 151 25   ΑΘΗΝΑ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 156 

 

 

 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631 

 


