
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
Της εταιρείας “ΤΡΟΦΟ Α.Ε. SUPER MARKETS, 

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  
ΕΙ∆ΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ  

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6320/04/Β/86/93(01) 
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
∆ιάταξη και περίληψή της  
   Παρ. 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 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής 
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 και 
του λογαριασµού «αποτελέσµατα 
χρήσεως». 
 
(γ) Άρθρο 42β @2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 
σχετιζοµένου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.  
 
(δ) Άρθρο 42β @3: Προσαρµογή στη 
δοµή και τους τίτλους των λογαριασµών 
µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
(ε) Άρθρο 42β @4: Συµπτύξεις 
λογαριασµών του ισολογισµού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για 
τις οποίες (συµπτύξεις) 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 κλειόµενης 
χρήσεως. 

∆εν έγινε. 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε.  
 
 
 
 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
 
 
∆εν έγινε. 
 
 
 
 
 
Έγιναν οι εξής αναµορφώσεις:  
Α) Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, II Απαιτήσεις, ο 
λογαριασµός «11. Χρεώστες ∆ιάφοροι» µειώθηκε κατά 
3.999,97 Ευρώ µε αντίστοιχη ισόποση αύξηση του 
λογαριασµού «11β. Ελληνικό ∆ηµόσιο».  
Β) Στους Χρεωστικούς Λογαριασµούς Τάξεως, ο 

1 



  

λογαριασµός «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» αυξήθηκε 
κατά 1.437.458,56 Ευρώ. Επίσης, ο λογαριασµός 
«Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις» µειώθηκε 
κατά 4.020.714,34 Ευρώ.Τέλος, οι «Λοιποί λογ/σµοί 
τάξεως» µειώθηκαν κατά 5.756.377,17 Ευρώ. 
Γ) Αντίστοιχα, στους Πιστωτικούς Λογαριασµούς 
Τάξεως, ο λογαριασµός «∆ικαιούχοι αλλότρ. 
περιουσιακών στοιχείων» αυξήθηκε κατά 1.437.458,56 
Ευρώ, ο λογαριασµός « Υποχρ. από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις» µειώθηκε κατά 4.020.714,34 Ευρώ και οι 
«Λοιποί λογ/σµοί τάξεως» µειώθηκαν κατά 5.756.377,17 
Ευρώ. 
 

(ζ) Άρθρο 43β @2 που προστέθηκε µε 
το άρθρο 6, Π.∆. 325/1994 : Ισοτιµία 
δραχµής – Ευρώ στην περίπτωση που οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
δηµοσιεύθηκαν και σε Ευρώ. 
  

Από την χρήση 2002 οι οικονοµικές καταστάσεις 
εκφράζονται πλέον σε Ευρώ . 
 

Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 

(α) Άρθρο 43α @1-α: Μέθοδοι 
αποτιµήσεως των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων 
για υποτιµήσεις τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 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. 

II. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων 
υποτιµήσεως. 

III.Συµµετοχές σε Α.Ε. µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. καθώς 
και συµµετοχές σε άλλες εταιρίες µε συνολική αξία 
κτήσεως εξ Ευρώ 19.121.973,58 αποτιµήθηκαν στην 
τιµή κτήσεώς τους επειδή εκτιµάται ότι η αξία αυτή 
είναι ανακτήσιµη, ενώ συµµετοχές µε αξία κτήσεως εξ 
Ευρώ 880.410,86 αποτιµήθηκαν µε βάση τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, 
δηλαδή στην εσωτερική λογιστική τους αξία.  

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

V. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, 
πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) αποτιµήθηκαν, όπως 
και κατά την προηγούµενη χρήση στην  κατ’ είδος 
χαµηλότερη αξία µεταξύ της κτήσεως και της κατά το 
τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

VI. Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων 
προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της τελευταίας τιµής 
αγοράς ( η οποία υπολογίσθηκε µε βάση την 
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(β) Άρθρο 43α @1-α: Βάσεις 
µετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών 
στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα 
(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
(γ) Άρθρο 43 @2: Παρέκκλιση από τις 
µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών 
µεθόδων αποτιµήσεως. 
 

τιµολογιακή  αξία αγοράς προσαυξηµένη µε τα ειδικά 
έξοδα αγοράς και µειωµένη µε τις σχετικές 
εκπτώσεις), η οποία ακολουθείται πάγια. 

 
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση. 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε. 

(δ) Άρθρο 43 @7-β: Αλλαγή µεθόδου 
υπολογισµού της 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. 
 
(στ) Άρθρο 43 @9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην 
χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, 
αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση 
της κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής».  

∆εν έγινε. 
 
 
 
 
∆εν υπάρχει αξιόλογη διαφορά. 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε. 

 
Παρ. 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως  

 
(α) Άρθρο 42ε @8: Μεταβολές παγίων 
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως). 
 
 
(β) Άρθρο 43 @5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων. 
 
(γ) Άρθρο 43 @5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίµηση ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
(δ) Άρθρο 43 @3-ε: Ανάλυση και 

Κατά το έτος 2003 (01/01-31/12/2003) προέκυψαν 
µεταβολές ως αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση 
παγίων. 
 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν.  
 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν.  
 
 
 
Στα Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως εµπεριέχεται ποσόν εξ 
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επεξήγηση των ποσών και εξόδων 
εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) 
που αφορούν την χρήση.  
 

Ευρώ 480,00 το οποίο αφορά δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας (Σήµατα).   

(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 παγίων 
στοιχείων. 
 
(στ) Άρθρο 43 @4. εδάφ. α & β: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», 
«Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία 
επιχειρήσεως (GOODWILL)». 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
 
 
 

 
Παρ.4 Συµµετοχές 

 
(α) Άρθρο 43α @1-β: Συµµετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-β που προστέθηκε 
µε το άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η 
ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά µετοχές) 
συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες 
Ετερόρρυθµες εταιρείες) στις οποίες η ΑΕ 
(ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά µετοχές) είναι 

                                               ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ       Έ∆ΡΑ    
ΕΝΑ Α.Ε.                                  99,9 %               Γέρακας 

   (Αττικής)
ΟΡΑ  Α.Ε.                                 50 %                     Αθήνα 
FITNESS CENTER Ε.Π.Ε        51 %               Καλαµάτα 
ΣΑΚ Ε.Π.Ε.                              40 %                      Αθήνα
- Με την από 29/10/2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση 

οι µέτοχοι της εταιρείας «ΟΡΑ» Α.Ε. αποφάσισαν 
την λύση της εταιρείας και την έθεσαν υπό 
εκκαθάριση. 

- Με την από 18/04/2002 αυτόκλητη συνέλευση (ως 
συµβ. έγγραφο 10631/18-04-2002) οι εταίροι της 
«FITNESS CENTER» Ε.Π.Ε  αποφάσισαν την λύση 
της εταιρείας και την έθεσαν υπό εκκαθάριση .   

- Η συµµετοχή στο κεφάλαιο της «ΣΑΚ» Ε.Π.Ε είναι  
επουσιώδης, λόγω των µικρών οικονοµικών της 

      µεγεθών. Περαιτέρω, σηµειώνεται, ότι η εταιρεία 
      βρίσκεται σε αδράνεια.  
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
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απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιε: Σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

 
 
 
Η εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» Βασιλόπουλος Α.Ε. (έδρα: 
Λ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής) συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (οι οποίες είναι 
διαθέσιµες στην έδρα της) στις οποίες περιλαµβάνονται 
οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Παρ. 5 Αποθέµατα 
 

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

∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
 
 
 
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
συνολικού ύψους Ευρώ 2.880.529,34 έπειτα από 
συνολική επανεκτίµηση των απαιτήσεων.  

Παρ. 6 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(α) Άρθρο 43α @1-δ: Κατηγορίες 
µετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-γ: Εκδοθείσες 
µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ε & 42ε @10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε 
αυτούς δικαιώµατα. 
 

                                    Αριθµός                       Αξία 
 
Κοινές  
Ονοµαστικές 
 Μετοχές                   9.150.000                  9.150.000,00 
 
 
Σύνολο                    9.150.000                  9.150.000,00 
 

 
∆εν έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσα στην 
χρήση.   
 
 
∆εν εκδόθηκαν. 

(δ) Άρθρο 43α @1-ιστ: Απόκτηση ιδίων 
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 

∆εν αποκτήθηκαν. 
 
 

 
 
 
 
 

Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

Λοιπές προβλέψεις ύψους 644.264,66 Ευρώ που 
αναλύονται ως εξής : 

(α) Άρθρο 42ε @14 εδαφ. δ: Aνάλυση του 
λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό 
του είναι σηµαντικό. Επίδικες υποθέσεις κατά  της εταιρείας 326.118,54 
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Πρόβλεψη οφειλές ενοικίων από  
  υπεκµίσθωση κτιρίων Άργους–Καλαµάτας 

         
217.914,97  

Απώλεια συµµετοχής λόγω εκκαθάρισης    
 της «Κέντρο Γυµναστικής» Ε.Π.Ε 35.233,00 
Τακτοποίηση απολεσθέντων τιµολογίων 
  προµηθευτών   30.749,53 
Φορολογικό πρόστιµο ΦΑΕΕ Αθηνών 23.477,62 
Απώλεια συµµετοχής λόγω εκκαθάρισης 
  της «ΟΡΑ» Α.Ε    10.771,00

Σύνολο  644.264,66

 

  
(β) Άρθρο 43α @1-ζ: Οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της 
κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή 
στις προβλέψεις. 
 
(δ) Άρθρο 43α @1-στ: Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
(ε) Άρθρο 43α @1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

∆εν υπάρχουν. 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι 
31/12/1998 και έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά 
φόρων που προέκυψαν εκ του ελέγχου. 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν.  
 
 
∆εν υπάρχουν.  
 

  
Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις εσόδων από 
διάφορες πηγές και αναλύονται ως εξής: 
Επιδότηση από ΟΑΕ∆ για εκπαιδευτικά 
  προγράµµατα 341.946,01 
Ενοίκια εισπρακτέα  237.213,69 
Έσοδα από ασφαλιστικές εταιρείες 735.015,00 
∆ιάφορα έσοδα         5.393,95 

Άρθρο 42ε @12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών 
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 
«Έξοδα χρήσεως δουλευµένα». 
 
 
 

Σύνολο 1.319.568,65

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα: 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις εξόδων 
χρήσεως πληρωτέων την εποµένη χρήση και αναλύονται ως εξής: 
Πρόβλεψη αµοιβών ( Bonus ) 251.406,12 
Λογαριασµοί Παροχών (∆ΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥ∆ΑΠ) 270.510,59 
Πρόστιµα (Ι.Κ.Α, κλπ) 57.277,29 
Προβλέψεις αµοιβών τρίτων 55.811,00 

 

∆ηµοτικοί Φόροι-Τέλη 33.573,20 
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Πρόβλεψη Α.Ε.Π.Ι. 13.544,04 
Εκκαθαρίσεις ασφαλίστρων 13.758,60 
Πρόβλεψη συνδροµών Επιµελητηρίων 
 επαρχίας

  
4.959,64

∆ιακανονισµός ΦΠΑ αποσυρθέντων   
  πωληθέντων  παγίων 4.906,56 
Προβλέψεις δαπανών ελεγκτών 4.650,00 
Χρεωστικοί τόκοι 431,25 
Λοιπές δαπάνες     5.603,48 
Σύνολο 716.431,77 

 
Παρ. 9 Λογαριασµοί τάξεως 

 
Άρθρο 42ε @11: Ανάλυση των 
λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που 
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης @10. 

Οι λογαριασµοί τάξεως αναλύονται ως εξής: 
Περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης µε σχέση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
Χρηµατ/κές µισθώσεις µηχ/των-αυτοκινήτων-επίπλων:  

 Ευρώ   668.522,67  
 

 Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 
 1. ∆ικαιούχ. Ασφαλ../Συνταξιοδ. Προγράµ.. 105.811,82
 2. Μηχανήµατα σε τρίτους       195,05
 Σύνολο 106.006,87
  

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

Άρθρο 42ε @9: Εγγυήσεις και 
εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 
από την εταιρεία 

Κατά την 31/12/2003 η εταιρεία είχε συνολικά χορηγήσει 
εγγυητικές επιστολές, για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

                                                         Ευρώ    90.975,79   
και έχει λάβει για την καλή εκτέλεση έργων από 
εργολάβους                                                    Ευρώ   
525.449,77          Σύνολο  
616.425,56       

  
Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 
(α) Άρθρο 43α @1-ιγ: Αµοιβές µελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 
 

∆εν υπάρχουν. 
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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. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιδ: ∆οθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν 
µε βάση τις κείµενες διατάξεις σε όργανα 
διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές). 

∆εν υπάρχουν.  
 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
 

Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως 
 

(α) Άρθρο 43α @1-η: Κύκλος εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητος και 
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 
42ε @15 εδάφ. α). 
 
 

Κατά την κλειόµενη χρήση ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας στο εσωτερικό (εµπορική δραστηριότητα) 
ανήλθε : 
Από Πωλήσεις στο Εσωτερικό :               182.350.592,38
Από Λοιπά έσοδα   :                                     2.587.080,43
Σύνολο                                                    184.937.672,81 
 
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
∆ιοικητικό (υπαλληλικό)  
   προσωπικό στα κεντρικά γραφεία 36 
Προσωπικό στα καταστήµατα 1440 
Σύνολο ατόµων 1476 
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
Μισθοί 14.387.635,95
Εργοδοτικές εισφορές 4.053.178,02
Π
κ
αρεπόµενες παροχές                  
αι Λοιπά έξοδα      741.484,13
Σύνολο 19.182.298,10

(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 το µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό 
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 

 
(γ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 
εσόδων των λογαριασµών «έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των 
λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και 
«έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’ 
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 
@1-γ, παρατίθεται και ανάλυση αυτών (µε 
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 
του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα & 
Έκτακτα κέρδη: 
 

Χρηµατ/κά έσοδα (SWAPS, τόκοι υπερηµ.)       15.853,27  
Κέρδη από εκπ/ση  παγίων                                  7.995,29
Αποζηµίωση από 
 ασφαλιστικές εταιρείες                                   737.311,00
Έσοδα από ενοικιαστές κατ/των                       38.947,73 
Έσοδα από εκπτώσεις αγοράς παγίων                5.728,80 
∆ιάφορα έσοδα  
64.806,47  
Σύνολο                                                                       870.642,56 
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  Έκτακτα & ανόργανα έξοδα &  
΄Εκτακτες ζηµίες: 
          

Έξοδα λύσεων συµβάσεων µισθώσεων  
5.397,20  
Ελλείµµατα ταµείων-κλοπές  
5.401,44 
∆ιακανονισµός ΦΠΑ 
  αποσυρθ.-πωληθ. παγίων                                 4.906,56   
Πρόστιµα Επιθεωρήσεως Εργασίας                  16.999,10
Πρόστιµα διάφορα                                            28.941,31 
Έκτακτες ζηµίες από   
  εκποίηση παγίων                                           486.003,17 
Λοιπά έξοδα                                                        5.292,52
Σύνολο                                                            552.941,30

  
(δ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
λογαριασµών «Έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων», «΄Εσοδα από προβλέψεις 
προηγουµένων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγουµένων χρήσεων». 
  

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων: 
Έσοδα από τακτοποίηση  
  λογαριασµών πελατών                                    11.654,91 
Έσοδα από τακτοποίηση  
  λογ/σµών προβλέβλέψεων 
  Προµηθευτών – Πιστωτών                             44.475,23 
Έσοδα από τακτοποίηση  
  µεταβατικών λογαριασµών                           204.045,31 
Έσοδα µεταβατικ. λογ. (∆ΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥ∆ΑΠ)     22.465,25
Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων  
17.122,39 
Σύνολο                                                            299.763,09  
 
Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων: 
Από προβλέψεις για δικαστικές   
  υποθέσεις κατά της εταιρείας                        157.768,24
Από προβλέψεις για λοιπούς χρεώστες                  725,77 
Από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες                  49,80 
Από προβλέψεις για απολεσθέντα                    
  τιµολόγια                                                         19.948,27  
Σύνολο                                                            178.492,08
 
Έξοδα  προηγουµένων  χρήσεων: 
Έξοδα από τακτ/ση µεταβατικών λογ/µών      353.812,34 
Έξοδα από τακτ/ση προµηθευτών                   238.398,29 
Έξοδα δικαστικών υποθέσεων                        206.956,97 
Έξοδα από τακτ/ση πιστωτών-χρεωστών  
167.126,72 
∆ιάφορα πρόστιµα και προσαυξήσεις  
82.947,01 
Αναδροµικά ενοίκια κατ/των                            63.828,59 
∆ιαφορές προβλέψεων παροχών                   
  (∆ΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥ∆ΑΠ)                                       20.313,89 
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Τακτοποίηση λογ/µών φόρων                           12.439,24 
∆ιαφορές  προβλέψεων Ο.Α.Ε.∆.                        4.205,07
Τακτοποίηση λογ/µού εγγυήσεων                        2.469,65 
Λοιπά έξοδα                                                      11.846,67
Σύνολο                                                         1.164.344,44
 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
Προβλέψεις για δικαστικές  
   υποθέσεις κατά της εταιρείας                       462.334,50
Προβλέψεις για επισφ. χρεώστες-πιστωτές       36.465,46 
Πρόβλεψη απώλειας συµµετοχής λόγω  
  εκκαθάρισης των εταιρειών: 
 ΟΡΑ Α.Ε.& Κέντρο Γυµναστικής  Ε.Π.Ε.        46.004,00  
Φορολογικό Πρόστιµο ∆ΟΥ ΦΑΕΕ                  23.477,62   
Προβλέψεις για απολεσθέντα τιµολόγια            14.227,21
Οφειλές ενοικίων από υπεκµίσθωση κτιρίου  
  Καλαµάτας                                                      31.177,48 
Σύνολο                                                            613.686,27

  
(στ) Άρθρο 43α @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 εταιρείας. 

- Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµόν 205/1988 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται 
οι διατάξεις του άρθρου 42ε @ 14 του Ν.2190/1920, 
δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του 
συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους 
µόνον 91.200,02 Ευρώ για αποζηµίωση του 
προσωπικού το οποίο θα εξέλθει από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδοτήσεως . Από το ποσό αυτό τα 
49.000,00 Ευρώ βαρύνουν τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως. Αν η εταιρεία δεν ακολουθούσε την 
απόφαση των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως και 
σχηµάτιζε την σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του 
συνόλου του προσωπικού της, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτό θα παρέµενε στην εταιρεία µέχρι την 
συνταξιοδότησή του, τότε αυτή θα ανερχόταν στο 
ποσό των 2.101.769,48 Ευρώ. Από το ποσό αυτό 
συµψηφιζόµενης της προβλέψεως που σχηµατίσθηκε, 
τα 509.745,31 Ευρώ θα βάρυναν τα αποτελέσµατα 
της παρούσης χρήσεως .  

- Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, έκανε  χρήση της 
παραγράφου 2.2.110 περίπτωση 8 του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και προέβη στην 
µεταφορά των αποσβέσεων από τους αντίστοιχους 
υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 
λογαριασµούς του 16, παγίων αποσβεσθέντων στα 
οποία είχε ολοκληρωθεί η απόσβεση και παρέµεναν 
µε λογιστική αξία 0,01 Ευρώ. 

- Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν για την χρήση 

10  



 

11  

 

2003, έγιναν βάση του Π.∆. 299/2003 και 
εφαρµόστηκαν οι κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης. 
Εάν εφαρµόζονταν οι ίδιοι συντελεστές που 
εφαρµόστηκαν και στην προηγούµενη χρήση, ο 
λογαριασµός αποσβέσεων θα ήταν αυξηµένος κατά 
1.074 χιλ. Ευρώ περίπου, µε αντίστοιχη ισόποση 
µείωση των αποτελεσµάτων.  

 
 

 
Γέρακας Αττικής,   1  Μαρτίου 2004 

 
Ο  Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 

Ο Γενικός ∆/ντής και µέλος του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Κων/νος Μαχαίρας 

Η ∆ιευθύντρια  
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
Μαρία Κουκαλάνη 

 


	ÏÑÁ  Á.Å.                                 50 %
	Äåí õðÜñ÷ïõí.
	¸óïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá:
	341.946,01
	237.213,69
	735.015,00
	Óýíïëï
	¸îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá:
	
	
	
	
	
	
	
	Óýíïëï                                       �






	¸óïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí:
	¸îïäá  ðñïçãïõìÝíùí  ÷ñÞóåùí:
	
	
	
	
	
	¸îïäá áðü ôáêô/óç ðñïìçèåõôþí     
	¸îïäá äéêáóôéêþí õðïèÝóåùí        �
	¸îïäá áðü ôáêô/óç ðéóôùôþí-÷ñåùó�
	ÄéÜöïñá ðñüóôéìá êáé ðñïóáõîÞóå�
	ÄéáöïñÝò ðñïâëÝøåùí ðáñï÷þí
	\(ÄÅÇ/ÏÔÅ/ÅÕÄÁÐ\)                       
	Ôáêôïðïßçóç ëïã/ìþí öüñùí           
	ÄéáöïñÝò  ðñïâëÝøåùí Ï.Á.Å.Ä.       






	ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýí�
	
	
	
	
	
	ÐñïâëÝøåéò ãéá äéêáóôéêÝò


	ÊáëáìÜôáò                                  �







