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Π Ρ Ο Σ Α Ρ ΤΗ Μ Α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Της εταιρείας με την επωνυμία:
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 – ΓΕΜΗ 112383408000
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980
και του κωδ.Ν.2190/1920)
1.
Παρ.4.1.501 περιπτ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1α και άρθρ.43 παρ.9
κωδ.Ν.2190/1920/Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και
συναλλαγματικών διαφορών:
α) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεως -προσθηκών,
μείον αξίας αποσβέσεων.
β) τα αποθέματα (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, υλικά κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος μέση τιμή
κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Για τα έτοιμα προϊόντα της τιμής κτήσεως λήφθηκε η αξία ιστορικού
κόστους.
γ) οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την ημερομηνία διακανονισμού
της υποχρέωσης.
δ) πίνακας διαφορών αναπροσαρμογής. Δεν υπάρχουν.
2. Παρ.4.1.501 περίπτ.2 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.43 παρ.1 και Κωδ.Ν.2190/1920: Παρέκκλιση από
τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3 άρθρ. 1. Π.Δ. 1123/1980/Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναγράφονται
αναλυτικά στο λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης:
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων χρήσης
α) Κτιρίων – Τεχνικών έργων 30.939,72
β) Μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων
και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 19.465,21
γ) Μεταφορικών μέσων 5.639,11
δ) Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3583,74
4. Παρ.4.1.501 περίπτ. 4. άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43 παρ.5 περίπτ. δ εδάφιο δεύτερο
Κωδ.Ν.2190/1920/Πρόσθετες αποσβέσεις:
Δεν έγιναν.
5. Παρ.4.1.501 περίπτ.5, άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ. 1 περίπτ.ι Κωδ.Ν.2190/1920/Διαφορές
υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:
Δεν υπάρχουν.
6.Παρ.4.1.501 περίπτ. 6 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43 παρ. 7 περίπτ.γ Κωδ.Ν.2190/1920/Διαφορές
αποτίμησης αποθεμάτων :
Δεν υπάρχουν.
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7.Παρ.4.1.501 περίπτ. 7 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43 παρ.3γ και 43α παρ.1α
Κωδ.Ν.2190/1920/Συναλλαγματικές διαφορές – λογιστικός χειρισμός τους:
(α) Χρεωστικές 13,96
(β) Πιστωτικές Δεν υπάρχουν.
8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ.1β Κωδ.Ν.2190/1920/Συμμετοχές με
ποσοστό άνω του 10%:
Συμμετοχή σε «Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ποσοστό 80%.
ΑΦΜ 998419286 ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής.
9. Παρ.4.1.501 περίπτ. 9 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ.1γ Κωδ.Ν.2190/1920/Εγγραφή στο
μετοχικό κεφάλαιο/απόκτηση ιδίων μετοχών:
Δεν έγινε εγγραφή. Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.
10. Παρ.4.1.501 περίπτ.10 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ. 1δ Κωδ. Ν.2190/1920/Κατηγορίες
μετοχών:
Μια κατηγορία ονομαστικές.
11.
Παρ.4.1.501
περίπτ.
11
άρθρ.1
Π.Δ.
1123/1980
Κωδ.Ν.2190/1920/Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα:
Δεν υπάρχουν.

και

άρθρ.

43α

παρ.

1ε

12.
Παρ.4.1.501
περίπτ.
12
άρθρ.1
Π.Δ.
1123/1980
και
άρθρ.
43α
παρ.1στ
Κωδ.Ν.2190/1920/Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες:
α) ΄Ανω των 5 ετών.
Δεν υπάρχουν.
β) Καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες
Δεν υπάρχουν.
13. Παρ.4.1.501 περίπτ.13 άρθρ.1 Π.Δ. 1123,1980 και άρθρ. 43α παρ.1ζ Κωδ. Ν.2190/1920/Ύποχρεώσεις
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:
Δεν υπάρχουν.
14. Παρ.4.1.501 περίπτ. 14 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980/ και άρθρ. 43α παρ. 1 Κωδ.Ν.2190/1920/Κατηγορίες
καθαρών πωλήσεων:
α) Βιομηχανικών δραστηριοτήτων
α1. Εσωτερικού 1.835.753,77 ευρώ
α2. Εξωτερικού
24.922,70 ευρώ
β) Εμπορικών δραστηριοτήτων
β1. Εσωτερικού 56.412,18 ευρώ
β2. Εξωτερικού 5.494,00 ευρώ
15. Παρ.4.1.501 περίπτ. 15 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ. 1θ Κωδ.Ν.2190/1920/Κατηγορίες
και Κόστος προσωπικού:
α) Μέσος όρος προσωπικού 12
β) Κατηγορίες προσωπικού
Υπάλληλοι
8
Εργατοτεχνίτες 4
γ) Αμοιβές – έξοδα προσωπικού
γ1) Μισθοί
Λ/Χ – 60.00 – 60.90 :179.925,13 ευρώ
γ2) Ημερομίσθια
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Χ-60.01- 60.92
36.175,06 ευρώ
γ3) Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Χ-60.03/04/93
58.237,21 ευρώ
γ4) Για αποζημιώσεις και παρεπόμενες παροχές
Χ-60.05.01
Χ-60.05.00
16. Παρ. 41.501 περίπτ. 16 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980/ και άρθρ. 43α παρ. 1ια Κωδ.Ν.2190/1920/ επηρεασμός
αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:
Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.
17.Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 άρθρ. 1 Π.Δ.1123/1980 και άρθρ. 43α παρ. 1ιβ Κωδ.Ν.2190/1920/Οφειλόμενο
σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:
Δεν υπάρχουν.
18. Παρ.4.1.501 περίπτ. 18 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.43α παρ.1 ιγ Κωδ.Ν.2190/1920/Αμοιβές
μελών οργάνων διοίκησης:
α) Μισθοί
24.000,00
β) Αμοιβές – έξοδα συνεδριάσεων δεν υπάρχουν.
19. Παρ.4.1.501 περίπτ.19 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43α παρ.1 ιδ Κωδ.Ν.2190/1920/Προκαταβολές
και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης:
Δεν υπάρχουν.

-

20. Παρ.4.1.501 περίπτ.20 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 42ε παρ. 9 Κωδ.Ν. 2190/1920/Εγγυήσεις και
εμπράγματες ασφάλειες:
Δεν υπάρχουν.
- Αποδέκτες γραμματίων εισπρακτέων εγγυήσεων.
- Παραχωρήσεις Υποθηκών και Προσημειώσεων
για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Εγγυητικές καλής εκτελέσεως συμβάσεων
- Συναλλαγματικές εγγυήσεων υπαντιπροσώπων
Διάφορες εγγυήσεις
2.590,20
21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.42ε παρ.8 Κωδ.Ν.2190/1920/Μεταβολές
παγίων στοιχείων :

α)Γήπεδα-Οικόπεδα
β)Κτίρια-Τεχν.έργα
γ)Μηχ/τα-Τ.εγκατ.
κλπ.μηχ.εξοπλ.
δ) Μεταφ.μέσα
ε)’ Επιπλα κλπ.
στ)Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκαταβολές

Αξία κτήσης

Αγορές

336.351,19
793.758,59

1.858,33

328.990,88
112.050,42
234.640,47

9.650,00
3.900,00
2.703,98

-

-

Πωλήσεις

12.629,20
-

ΑφαιρέσειςΚαταστρ. Χρήσης
Μειώσεις
-
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Προσθήκες
Βελτιώσεις
α)Γήπεδα – Οικόπεδα
β)Κτίρια – Τεχν.έργα
γ) Μηχ/τα –Τ.εγκατ.
κλπ.μηχ.εξοπλ.
δ) Μεταφ. Μέσα
ε) ΄Επιπλα κλπ.
στ)Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκαταβολές

Αποσβέσ.
Χρήσης
30.939,72

Συνολικές
Αποσβέσεις
432.561,48

Αναπόσβεστ.
Αξία
336.351,19
363.055,44

19.465,21
5.639,11
3.583,74

292.568,44
54.471,64
227.736,81

46.072,44
48.849,58
9.607,64

-

-

-

22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22 αρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.42ε παρ.12
Κωδ.Ν.2190/1920/Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα:
α) ΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα
-β)΄Εκτακτα κέρδη
- Κέρδη από εκποίηση πάγιων στοιχείων
200,00
γ) ΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
δ) ΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
- Ποινικές ρήτρες
- Συναλλαγματικές διαφορές
13,96
- Λοιπά ανόργανα έξοδα
503,07
ε) ΄Εκτακτες ζημιές
- Από εκποίηση παγίων
- Από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
- Από έκτακτες ζημιές
στ) ΄Εσοδα – έξοδα επομένων χρήσεων
΄Εσοδα: α) Π-56.00 : Ενοίκια
0,00
΄Εξοδα:
Χ-36.00: α1)Aσφάλιστρα
7.690,06
α2)φόρος επόμ.χρήσ.τέλη κυκλοφορίας
775,00
α3)έξοδα ταξιδίων & φιλοξενίας
0,00
α4)έξοδα αμοιβών τρίτων
102,78
β) Χ-56.01: Τόκοι τραπεζών, κλπ.
7.860,28
ζ) ΄Εξοδα προηγ. Χρήσεων
15.397,81
η) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00

και

15β

23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23 άρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρ. 43α παρ.1 ιζ κωδ.Ν.2190/20/ Οικονομικές
δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό .
Δεν υπάρχουν.
24. Παρ.4.1.501 περ. 24 άρθρ.1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 43 παρ. 3ε/΄Εξοδα πολυετούς απόσβεσης,
αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων.
Δεν υπάρχουν.
25. Παρ.4.1.501 περ. 25 Π.Δ. 1123/1980/Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.
Δεν έγινε.
26.Παρ.4.1.501 περ.26 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 42 ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/1920/Ανά-λυση λοιπών
προβλέψεων
Δεν υπάρχουν.
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27. Παρ.4.1.501 περ.27 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.42β παρ.1 Κωδ.Ν.2190/1920/Παρέκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού.
Δεν έγινε.
28. Παρ. 4.1.501 περ. 28 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.42β παρ.3 κωδ.Ν.2190/1920. Συμπτύξεις στοιχείων του
ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.
29. Παρ.4.1.501 περ.29 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ. 42β παρ.5 Κωδ.Ν.2190/1920 Συγκρισιμότητα κονδυλίων
χρήσεως και προηγουμένων χρήσεων.
Παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
30. Παρ.4.1.501 περ.30 Π.Δ. 1123/1980/Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού.
Δεν υφίστανται.
31.Παρ.4.1.501, περ.31 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρ.43α παρ.1 ιε, Κωδ.Ν.2190/1920/ Πληροφορίες για τις
συνδεμένες επιχειρήσεις.
έσοδα από συμμετοχή μας σε «Ν.ΚΑΛΛΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
0 ευρώ
32.Παρ.4.1.501, περ.32 Π.Δ. 1123/1980/Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες.
α) ΄Αρθρο 42α παρ. 3 Κωδ.Ν.2190/1920/Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κλπ.για
την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ.2.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β) ΄Αρθρο 42ε παρ.10 Κωδ.Ν.2190/1920/Μετοχές επικαρπίας. Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.
Δεν εκδόθηκαν.
γ)’Αρθρ. 42ε παρ. 11 Κωδ.Ν.2190/1920/Ανάλυση λογ/σμών τάξεως.
1) Περιουσιακά στοιχεία τρίτων.
Εμπορεύματα τρίτων προς φύλαξη ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕΤΕ
δ) ΄Αρθρ.43 παρ.4β Κωδ.Ν. 2190/1920/Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)
Δεν εμφανίζεται.
ε)΄Αρθρο 43 παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/1920/Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού
στοιχείου.
Δεν έγιναν.
στ) ΄Αρθρο 43α παρ.1 ιστ Κωδ.Ν.2190/1920/Απόκτηση ίδιων μετοχών.
Δεν αποκτήθηκαν.
ζ) ΄Αρθρο 43α παρ. 1ιζ Κωδ.Ν.2190/1920/΄Αλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση
των μετόχων και των τρίτων.
2) Υπολογισμός αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013.
3) Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού.
Δεν έγιναν προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού (υπαλληλικού και εργατοτεχνικού) σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.2112 .
4) Αποσβέσεις χρήσεως 2014
Οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως 2014 αναλύονται ως εξής.
- Λειτουργία παραγωγής (περιλαμβάνονται στο κόστος
πωλημένων)
ευρώ
38.138,48
Λειτουργία Διοίκησης
ευρώ
18.825,12
Λειτουργία Διάθεσης
ευρώ
2.664,18
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Πειραιάς 30.04.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ

Η ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ

