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ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΕ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11104/61//Β/86/5. 

 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

(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. 
 

 ∆εν ισχύει. 
 
 
 

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

  
∆εν ισχύει. 
 

(γ) Άρθρο 42β § 2: 
Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό 
στοιχείου σχετιζόµενου µε 
περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 

  
∆εν 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. 
 

  
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις 
λογαριασµών του ισολογισµού 
που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθµούς, για τις 
οποίες (συµπτύξεις) 

  
∆εν έγινε. 
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συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
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. 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 
προβλέψεων υποτιµήσεως.  

(2) Οι συµµετοχές,  αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως 
τους  
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

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

 ∆εν 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 
ΟρκωτόΕλεγκτή. 
∆εν 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. 

       ∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

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

∆εν 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. ∆ηλαδή 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) ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις  σε Ξ.Ν. 

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιµοποιήθηκαν για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων. ∆εν υπάρχουν τέτοιες 
υποχρεώσεις. 

 

(3) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην επίσηµη 
τιµή (αγοράς) του Ξ.Ν. της 31/12/2012. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

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

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

  
∆εν έγινε 
 

 
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή 
µεθόδου υπολογισµού της 

  
 
∆εν έγινε. 
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τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων ή 
των κινητών αξιών 
 

 

(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. 
 

  
 
 
 
∆εν 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 «∆ιαφορές 
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. 

 

 
 
 

  
 
 
 
∆εν 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 

 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές  Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις 



Σελίδα : 5

παγίων στοιχείων και εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 
 

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του 
προσαρτήµατος. 
 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση 
πρόσθετων αποσβέσεων. 
 

  
∆εν έγιναν  
 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: 
Προβλέψεις για υποτίµηση 
ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 

  
 
∆εν σχηµατίστηκαν. 
 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση 
και επεξήγηση των ποσών των 
εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως) που 
αφορούν την χρήση. 
 

  
 
∆εν 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. 
 

  
 
 
 
 
 
∆εν 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)». 
 

  
 
 
 
∆εν 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 
απεριόριστα ευθυνόµενος 

  
 
∆εν υπάρχουν 
 

 
 
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  
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εταίρος. 
 

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

  
 
∆εν 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.  
 

  
 
 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : 
∆ιαφορές από υποτίµηση 
κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους 
οποίους οφείλονται. 
 

  
 
∆εν 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 
          137.500     30,00     4.125.000,00 

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

  
∆εν εκδόθηκαν νέες µετοχές 
 
 
                                                 

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

  
∆εν εκδόθηκαν. 
 
 

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

 

 
§ 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 17.754,21 ευρώ. Το παραπάνω ποσό 
προστέθηκε στην σχηµατισθείσα την προηγούµενη 
χρήση πρόβλεψη και ανήλθε στο ποσό των 218.725,31 
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 31/12/2012. 
 
 
 

(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. 
 

 
 

 
 
∆εν 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 τη 
χρήση του 2011 η εταιρεία έχει πάρει φορολογικό 
πιστοποιητικό και για τη χρήση 2012 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. 

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 
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- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση 
των κονδυλίων των 
µεταβατικών λογαριασµών 
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 
και «Έξοδα χρήσεως 
δουλεµένα». 
 

  
Έξοδα εποµένων χρήσεων  EUR 48.194,47 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    0,00 

Αγορές υπό παραλαβή   23.600,00 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα    0,00 

      
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
(Τόκοι Τραπεζών)  EUR 0,00 
    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. 
 
 

  
 
∆εν 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 
31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό EUR 6.487.083,76  

 
§ 11.  Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 
του Π.∆. 325/1994: Αµοιβές 
µελών οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
 

  
 
 
∆όθηκαν οι παρακάτω αµοιβές 
                               

 

Ονοµατεπώνυµο 
Μικτή 
Αµοιβή 

Εισφορές 
Ο.Α.Ε.Ε. 

Φορολογητέες 
Αποδοχές 

Κρατήσεις 
Φόρου 

Κρατήσεις 
Χαρτοσήµου 

Σύνολο 
Κρατήσεων 

Καθαρό 
Πληρωτέο 

        35% 1,2%     
Ευγενίου 
Ευστράτιος του 
Ευγένη 100.000,00 3.477,72 96.522,28 33.362,80 1.200,00 38.040,52 61.959,48 

  100.000,00     33.362,80 1.200,00 38.040,52 61.959,48 

 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: 
Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή 
αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε 

  
 
 
∆εν υπάρχουν 
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αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως 
της εταιρείας. 
 

 
 
 

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

  
 
∆εν 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 νοµίµων 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  13.795.309,47 

    - εξωτερικού  1.050.415,45 

Σύνολο : 14.845.724,92 

2. Εµπορικής δραστηριότητας::   

    - εσωτερικού  5.105.822,66 

    - εξωτερικού  3.357.861,91 

Σύνολο : 8.463.684,57 

3. Παροχής Υπηρεσιών   

    - εσωτερικού  130,00 

    - εξωτερικού  0,00 
Σύνολο : 0,00 
Γενικό Σύνολο : 23.309.539,49 

 
 

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

 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα    71 
 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά  
      κατηγορίες: 
- ∆ιοικητικό προσωπικό        άτοµα     31 
- Εργατοτεχνικό προσωπικό      «         40 
              Σύνολο άτοµα                         71 
 
 
(3) Αµοιβές & έξοδα προσωπικού: 
∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 
•       Μισθοί  1.075.949,70 
•       Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα 265.952,10 
•       Αποζηµιώσεις απόλυσης  3.500,00 
Σύνολο : 1.345.401,80 
Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
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 •       Μισθοί  561.122,54 
•       Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα 170.458,09 
•       Αποζηµιώσεις απόλυσης  408,58 
Σύνολο : 731.989,21 
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού : 31.931,16 
    

Γενικό Σύνολο : 2.109.322,17 
 
                                    

(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 2.532,87 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 0,00 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 16,45 
Πρόστιµα ΚΟΚ 3.395,00 
Λοιπά έκτακτα έξοδα : 30,73 
Σύνολο : 5.975,05 
    
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:  
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές: 167,29 
Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις : 1.619,91 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 687,17 
Σύνολο : 2.474,37 
    
 (3) Έκτακτες ζηµίες 
Ζηµίες από κλοπές 0,00 
Ζηµία από εκποίηση µεταφορικών µέσων 3.738,32 
    
Σύνολο : 3.738,32 
    
(4) Έκτακτα κέρδη  
Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µέσων & 
επίπλων 1.799,99 
    
Σύνολο : 1.799,99 

 
 

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

  
(1) Έξοδα προηγουµένων χρήσεων : 
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγ.χρήσεων 0,00 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 0,00 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων : 450,00 
    
Σύνολο : 450,00 
    
(2) Έσοδα προηγουµένων χρήσεων :  
Εισπράξεις αποσβεσµένων απαιτήσεων : 0,00 

Επιστροφές αχρεωστήτος καταβληθέντων φόρων : 0,00 
Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 
Σύνολο : 0,00 
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  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. 
 
 

  
∆εν υπάρχουν. 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

Ελαιοχώρια 30 Απριλίου 2013 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 
Α∆Τ: AA485220 

 
 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 
Α∆Τ: ΑΑ 488653 

 

 
 

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
Α Τάξης ΑΜΟΕ : 7789/ Α∆Τ: 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 

30/5/2013 

 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Ανώνυµη Εταιρεία 

Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 

 

 

 Βρασίδας 9αµηλάκος 
 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 

 


