ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014
ΤΗΣ ‘’ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ.’’
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το
άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας της 31-12-2014.
1. Άρθρο 42α παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε
2. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του
ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
- 3. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
4. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
5. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις
οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
- Δεν έγινε.
6. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα
με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
- Δεν έγινε.
7. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης τους και του κόστους ιδιοκατασκευής τους
η οποία είναι προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη με τις νόμιμες αποσβέσεις.
-Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
- Τα από ιδιοπαραγωγή αποθέματα αποτιμήθηκαν με το ιστορικό κόστος.
8. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.)
και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ΞΝ.
9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.
- Δεν έγινε.

10. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
- Δεν έγινε.
11. Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών
και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

ATTICA BANK
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481.169,95
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348.651,30

ΣΥΝ/ΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

12. Άρθρο 43 παρ. 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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
13. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2014
ΑΞΙΑ ΚΤHΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚ. Μ ΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

31/12/2013

2014

-

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

2014

31/12/2014

31/12/2014

ΓΗΠΕΔΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΤΙΡΙΑ (κεντρικό)

7.000,00

1.649.562,49

1.468.602,13

21.207,45

1.489.809,58

159.752,91

12

Μ ΗΧΑΝΗΜ ΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ
3.186.478,44
ΟΣ
64.029,97

3.250.508,41

3.001.353,07

51.053,25

3.052.406,32

198.102,09

13

Μ ΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Μ ΕΣΑ

95.035,40

31.500,00

126.535,40

66.113,05

2.100,00

68.213,05

58.322,35

14

ΕΠΙΠΛΑ & ΠΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ (κεντρικό)
493.165,67

10.374,66

503.540,33

439.068,98

7.038,93

446.107,91

57.432,42

16

ΑΣΩΜ ΑΤ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ.
221.363,69

221.363,69

214.954,90

0,00

214.954,90

6.408,79

0,00 6.596.366,02

5.190.092,13

81.399,63

6.483.461,39 112.904,63

-

Μ ΕΙΩΣΕΙΣΣΥΝΟΛ.ΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒ.

11

1.642.562,49

844.855,70

ΑΠΟΣΒ.

10

ΣΥΝΟΛΟ

844.855,70

2014

ΑΠΟΣΒ.

-

844.855,70

0,00 5.271.491,76 1.324.874,26

14. Αρθρο 43ε παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- Δεν έγιναν.
15. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
- Δεν σχηματίστηκαν.
16. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)
που αφορούν τη χρήση.
- Δεν υπάρχουν.
17. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως σε € των υποχρεώσεων από
δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές μέσα στη χρήση.
18. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφια α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως",
"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)"
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
19. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
- Δεν υπάρχουν.

20. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
21. Άρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
- Δεν έγινε παρέκκλιση.
22. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
- Δεν υπάρχουν.
23. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
- Ογδόντα πέντε

χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (85.420) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (30,65) ευρώ

εκάστης.
24. Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δεν έγινε καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
25. Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
- Δεν εκδόθηκαν τίτλοι με ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
26. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
- Δεν αποκτήθηκαν.
27. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφιο δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό.
- Δεν έγιναν.
28. Άρθρο 43α παρ. 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.
29. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις
ή στις προβλέψεις.
-Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι και την 31/12/2014.
30. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
-Δεν υπάρχουν.
31. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 31/12/2014

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

EUROBANK

4.599.448,13

2.000.000,00

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.359.983,64

1.600.000,00

.
32. Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και
"Έξοδα χρήσεως δουλεμένα"
-Τόκοι χρήσεως δεδουλευμένοι ποσό: 114.766,49€

- ΔΕΗ ποσό : 25.036,00€
33. Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.
- Δεν υπάρχουν.
34. Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
- Δεν υπάρχουν.
35. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Βαρβατσούλης Γεώργιος: 167.447,91€

(Μικτές Ακαθάριστες Αμοιβές)

- Βαρβατσούλη Δημάκη Ειρήνη: 44.936,73€( Μικτές Ακαθάριστες Αμοιβές)
36. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν.
37. Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών
συμβουλίων και διαχειριστές).
- Δεν υπάρχουν.
38. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α).
- Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού

Ευρώ 30.932.528,12

- Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού

Ευρώ

3.918.175,96

- Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού Ευρώ

491.843,28

- Πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού Ευρώ

579.430,61

- Πωλήσεις πρώτων υλών

635.607,30

Σύνολο

Ευρώ

Ευρώ 36.557.585,27

39. Άρθρο 43α παρ. 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

44

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 24
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα
Σύνολο άτομα

20
44

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ευρώ 1.559.559,79

α) - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό

Ευρώ

660.147,34

- Μισθοί

Ευρώ

873.165,71

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

Ευρώ

182.173,88

Ευρώ

384.593,56

- Μισθοί

Ευρώ

383.959,83

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

Ευρώ

110.552,34

γ) Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προς/κου Ευρώ

9.708,03

β) - Εργατοτεχνικό προσωπικό

40. Άρθρο 42ε παρ. 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 ζημίες"
και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά παρατίθεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, ανάλυση και
αυτών με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
-

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Ευρώ

-

Αποζημιώσεις ιχθυοκαλιεργητών

Ευρώ 475.115,20

-

Λοιπά

Ευρώ

179,38

22.403,32

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων

Ευρώ

200,00

- Κέρδη από εκποίηση παγίων

Ευρώ

560,00

-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Ευρώ

914,74

41. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
- Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 390,75
42. Άρθρο 43α παρ. 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 κρίνονται αναγκαίες άλλες πληροφορίες.

Κρητικά Κορίνθου 17/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από 5 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που
χορήγησα με ημερομηνία 23/4/2015.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ.15391

