
 ΑΡ.ΜΑΕ 38718/55/Β/97/09

∆ιάταξη και περίληψή της Απάντηση

§ 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
   καταρτίσεων των ετήσιων οικονοµικών κατά-
  στάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την ∆εν έγινε
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµα-
τικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2
του άρθρου αυτού.
(β) Άρθρο 42β § 1:
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της
δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού ∆εν έγινε
και του λογαριασµού "Αποτελέσµατα Χρήσεως"
(γ) Άρθρο 42β § 2:
Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υπο-
χρωτικούς λογαριασµούς.
(δ) Άρθρο 42β § 3:
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ει-
δική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
(ε) Άρθρο 42β § 4:
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που ∆εν έγιναν
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις ο-
ποίες(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διατάξεως αυτής.
(στ) Άρθρο 42β § 5:
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρή- ∆εν έγιναν αναµορφώσεις
σεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσι-
µα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Άρθρο 43α § 1α:
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοι- (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµή-
χείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς θηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως του ή
και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της ανα-

προσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την
αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νό-
µο αποσβέσεις.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού
προβλέψεων υποτιµήσεως.
(3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα
(εµπορεύµατα, πρώτες & βοηθ ύλες , αναλώσιµα κ.λ.π )

∆ΟΪΡΑΝΗ Α.Ε 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

Σελίδα 1



αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη
τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά
το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγο-
ράς τους.
(4)Τα προϊόντα αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλό-
τερη τιµή µεταξύ του κόστους παραγωγής και του
κόστους αναπαραγωγής στο τέλος της χρήσεως
(5) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµά
των προσδιορίστηκε µε τη FIFO
η οποία ακολουθείται παγίως

(β) Άρθρο 43α § 1α:
Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών ∆εν υπάρχουν
στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα(Ξ.Ν)
και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών.

(γ) Άρθρο 43 § 2 :
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές ∆εν έγινε
αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθό-
δων αποτιµήσεως.
(δ) Άρθρο 43 § 7β :
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτή- ∆εν έγινε
σεως ή του κόστους παραγωγής των αποθε-
µάτων ή των κινητών αξιών.
(ε) Άρθρο 43 § 7γ :
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας α- ∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά
ποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών
και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον
είναι αξιόλογη.
(στ) Άρθρο 43 § 9 :
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα
στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρ-
µογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών ∆εν έγινε
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λο-
γαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής"

§ 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8 :
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων  εγκα- Παραθέτεται σχετικός πίνακας, µε τις 
ταστάσεως(πολυετούς αποσβέσεως).  πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5 δ :
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων ∆εν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5ε :
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων ∆εν σχηµατίσθηκαν
περιουσιακών στοιχείων.
(δ) Άρθρο 43 § 3ε :
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξό- ∆εν υπάρχουν
δων εγκαταστάσεως(πολυετούς αποσβέσεως)
που αφορούν τη χρήση

(ε) ’Άρθρο 43 § 3γ :
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλ ∆εν υπάρχουν
λαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην 
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή(δόσεων)
και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
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δανείων ( ή πιστώσεων ), χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ α΄και β΄:
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξο ∆εν υπάρχουν
δα ερευνών και αναπτύξεως"," Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και
"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)".

§ 4. Συµµετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1β : Συµµετοχές στο κεφά- ∆εν υπάρχουν
λαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγα-
λύτερο από 10%.
(β) Άρθρο 43α § 1β:
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ∆εν υπάρχουν
στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυ-
νόµενος εταίρος.
(γ) Άρθρο 43α § 1ιε΄:
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστά- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
σεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικο-
νοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

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

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1δ : Αριθµός Ονοµ.Αξία Συν.Αξία
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το 897.629 0,72 646.292,88
µετοχικό κεφάλαιο. Κοινές ονοµαστικές
(β) Άρθρο 43α § 1γ :
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξη ∆εν εκδόθηκαν
ση του µετοχικού κεφαλαίου

(γ) Άρθρο 43α § 1ε και 42ε § 10 :
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς
δικαιώµατα. ∆εν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 43α § 1στ :
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα ∆εν αποκτήθηκαν
χρήση.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ δ΄:
Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέ- ∆εν υπάρχουν
ψεις", αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
(β) Άρθρο 43α §1ζ :
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π
που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τά-

Σελίδα 3



ξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαί-
ων παροχών   και οικονοµικές δεσµεύσεις για
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
(γ) Άρθρο 43α § 1ιβ :
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ∆εν υπάρχουν
ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν  
σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων  
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υπο-  
χρεώσεις ή στις προβλέψεις.  
(δ) Άρθρο 43α § 1στ:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από ∆άνειo συνολικού ύψους € 2.190.711,36  λήξεως 
πέντε (5) έτη. το έτος       2016
(ε) Άρθρο 43α § 1στ :
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ∆εν υπάρχουν
ασφάλειες

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
Άρθρο 42ε § 12 :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογα-
ριασµών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και ∆εν υπάρχουν
"Έξοδα χρήσεως δουλευµένα"

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως
Άρθρο 42ε §11 :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκτα-
ση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή α- ∆εν υπάρχουν
πό τις πληροφορίες της επόµενης § 10 .

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε § 9 :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που ∆εν υπάρχουν
χορηγήθηκαν από την εταιρεία  

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1ιγ :
Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆ ∆εν υπάρχουν
325/1994 Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρείας.
(β) Άρθρο 43α § 1ιγ :
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλή- ∆εν υπάρχουν
φθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως της εταιρείας.
(γ) Άρθρο 43α § 1ιδ :
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όρ- ∆εν υπάρχουν
γανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων
και διαχειριστές)

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1η :
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριό- Εµπορικής δραστηριότητας:
τητας και γεωγραφικές αγορές.(Ο κύκλος εργα- Εσωτερικού 22.869,45
σιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο Εξωτερικού 0,00
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42ε § 15 εδάφιο α΄). Σύνολο 22.869,45

Βιοµηχανικής δραστηριότητας:
Εσωτερικού 1.074.331,35
Εξωτερικού 0,00
Σύνολο 1.074.331,35

1.097.200,80

(β) Άρθρο 43α § 1θ :
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διά- (1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 7
ρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγο- (2) Μέσος όρος  κατά κατηγορίες:
ρίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευ-      ∆ιοικητικό (υπαλ) προσωπικό 0
κρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό)      Εργατοτεχνικό προσωπικό                     7               7
προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µι-      Σύνολο                                                11                             7
σθό αµειβόµενο προσωπικό και στο "εργατο- (3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
τεχνικό προσωπικό " οι αµειβόµενοι µε ηµερο-    ∆ιοικητικού
µίσθιο. Μισθοί 0,00

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 0,00
Σύνολο 0,00
   Εργατοτεχνικού
Ηµεροµίσθια 105.327,50
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 31.792,70
παρεπόµενες παροχές 0,00
Αποζηµ.απολ. 0,00
Σύνολο 137.120,20

(γ) Άρθρο 42ε § 15β :
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
και εσόδων(δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα Προσαυξήσεις εκπρ/σµης πληρωµής 38,44
και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργα- Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα 5.676,15
να έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έ- Έκτακτα έσοδα 5,7
κτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι ση-      Σύνολο 5.720,29
µαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του 
άρθρου 43α § 1ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανά-
λυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 
81.03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου).

(δ) Άρθρο 42ε § 15β :
Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγού- (1) Έσοδα προηγ.χρήσεων 115,18
µενων χρήσεων". "Έσοδα από προβλέψεις (2) Έξοδα προηγ.χρήσεων 0
προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγού-      Σύνολο 115,18
µενων χρήσεων".

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη
          πληροφόρηση και εφαρµογή της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1ιζ :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαι-  
τούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίντονται  
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των
µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πι-
στής εικόνας.
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Κιλκίς, 29 Μαρτίου 2013

"Αυτό το προσάρτηµα που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι εκείνο που αναφέρεται 
στην 'Έκθεση Ελέγχου ηµεροµηνίας 20 Μαϊου 2013".

   Αντώνιος Κυρ.Αντωνιάδης                   Μαρίνα Νικ.Μαργαρίτη

                             O Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         Ο Οικονομικός                                   

            Αλεξανδρούπολη, 20   Μαΐου 2013
               Οι Τακτικοί Ελεγκτές Λογιστές

          Αριθµ.Αδείας 34591                                     Αριθµ.Αδείας 56524
    Ι.Μπέτσου 22 Αλεξ/πολη                                   Απαλός Αλεξ/πολης

                                                                  Αρ.Αδείας ΟΕΕ 0042721 Α΄Τάξεως
                            Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302                                                Α.Δ.Τ. Ρ 176441                                  

                         & Διευθύνων Σύμβουλος                                             Δ/ντής                                               

 

                         Πασχ.Χρ.Παπαζηλάκης                                 Θεόδωρος Σπ.Γαρμπίδης                     
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