ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213
ΓΕΜΗ: 038794205000
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό
παραπέµπει, παρέχουµε πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2013.
1.

Πληροφορίες σχετικές µε την σύννοµη κατάρτιση και την δοµή των οικονοµικών πληροφοριών.
Ενδεικτική Απάντηση
α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί
∆εν έγινε.
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.
β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου
της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του
λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».

∆εν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα
λογαριασµό
στοιχείου
σχετιζόµενου
µε
περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους
των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της
επιχειρήσεως το απαιτεί.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού
που αντιστοιχούν
σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

∆εν χρειάσθηκε να γίνουν.

στ. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης
χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως .

∆εν χρειάσθηκε να γίνουν.

ζ. Άρθρο 43β παρ. 2 που προστέθηκε µε το άρθρο 6, Π.∆.
325/1994: Ισοτιµία δραχµής - ECU στην περίπτωση που οι ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν και σε ECU.

∆ηµοσιεύθηκαν µόνο σε EURO.

2. Πληροφορίες σχετικές µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων
α. Άρθρο 43α παρ. 1α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των
αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως, πλέον
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
αξίας βελτιώσεως – προσθηκών µείον της
αξίας αποσβέσεων.
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού
προβλέψεων υποτίµησης.
β. Άρθρο 43α παρ. 1α : Βάσεις µετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών
στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ. Ν.) και λογιστικός
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών
γ. Άρθρο 43 Παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές
αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.

∆εν υπάρχει.

∆εν έγινε
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δ. Άρθρο 43 Παρ. 7β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής
κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών
αξιών.

∆εν έγινε.

ε. Άρθρο 43 Παρ. 7γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας
αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

∆εν υπάρχει.

στ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα
στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και Παράθεση της κινήσεως του
λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.

∆εν προέκυψε υποχρέωση αναπροσαρµογής
της αξίας γηπέδων & κτιριακών
εγκαταστάσεων µε βάση το νόµο 2065/92
στην τρέχουσα χρήση.

ζ. Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών
µέσων στην εύλογη αξία. ‘Όταν η αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να
παρέχονται πληροφορίες.

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα.

3.

Πληροφορίες σχετικές µε το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως

α. Άρθρο 42ε παρ 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

∆εν υπάρχει.

β. Άρθρο 43 παρ. 5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

∆εν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

∆εν έγιναν

δ. Άρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη
χρήση.
ε. Άρθρο 43 παρ. 3γ: 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 χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

∆εν έγιναν.

στ. Άρθρο 43α παρ.4 εδάφ. α΄ και β’: Ανάλυση και επεξήγηση των
κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και
δικαιώµατα
βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας»
και
«Υπεραξία
επιχειρήσεως (Goodwill)”.

∆εν υπάρχουν

4.

∆εν έγιναν

Πληροφορίες σχετικές µε τι συµµετοχές

α. Άρθρο 43α παρ 1β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%

∆εν υπάρχουν

β. Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας .

∆εν υπάρχουν

5.

Πληροφορίες σχετικές µε τα αποθέµατα

Α. Άρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση
από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους
φορολογικών ελαφρύνσεων.

∆εν υφίστανται.

β. Άρθρο 43α παρ 1-ι: ∆ιαφορές υποτιµήσεως κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

∆εν υφίστανται.
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6. Πληροφορίες σχετικές µε το µετοχικό κεφάλαιο
α. Άρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται
το µετοχικό κεφάλαιο.

Συνολικός αριθµός ονοµαστικών µετοχών
11.656των € 30,00 εκάστη, σύνολο Μετοχ.
Κεφαλ € 349.680.

β. Άρθρο 43α παρ 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

∆εν υφίστανται.

γ. Άρθρο 43α παρ 1-ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και
ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.

∆εν υφίστανται.

δ. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην
Παρούσα χρήση.

∆εν αποκτήθηκαν

7.

Πληροφορίες σχετικές µε τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις

α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές
προβλέψεις» αν το ποσό είναι σηµαντικό.

∆εν υπάρχουν

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρατίθεται ο τρόπος υπολογισµού των
προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.

∆εν υπάρχουν

β. Άρθρο 43α παρ. ιζ: 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 παρ. 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.

∆εν υπάρχουν.

δ. Άρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από
5 έτη.

∆εν υπάρχουν.

ε. Άρθρο 43α παρ 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε
εµπράγµατες ασφάλειες.

∆εν υπάρχουν.

8.

Πληροφορίες σχετικές µε Μεταβατικούς Λογαριασµούς

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών
λογαριασµών «Έξοδα εποµένων χρήσεων» και «Έξοδα χρήσεως
δουλευµένα».

9.

Α. Έξοδα εποµένων χρήσεων:
∆εν υπάρχουν

Πληροφορίες σχετικές µε τους Λογαριασµούς Τάξεως

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

∆εν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν ή λήφθηκαν από την εταιρεία.

∆εν υπάρχουν
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11. Πληροφορίες σχετικές µε τις αµοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
α. Άρθρο 43α Παρ. 1ιγ.: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.
β. Άρθρο 43α παρ 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή
αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση µελών και οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
γ. Άρθρο 43α Παρ. 1ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις
που δόθηκαν µε βάση τις κείµενες διατάξεις σε όργανα
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).

∆εν δόθηκαν
∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

12. Αµοιβές νοµίµων 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.

∆εν υπάρχουν.

13. Πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα χρήσεως
α. Άρθρο 43α παρ 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες
δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Πωλήσεις εµπορευµάτων
1. Χονδρικές (εσωτερικού) 1.881.499,23€
2. Λιανικές (εσωτερικού)
196.228,54€
3.Εξαγωγές (τρίτες χώρες)
2.653,00€
4.Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
64.651,38€
Σύνολο
2.145.032,15€

β. Άρθρο 43α παρ 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:
βα) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα:
ββ) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
-∆ιοικητικό (υπαλ/κό) προσωπ. άτοµα
-Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα
Σύνολο άτοµα
βγ) Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού
- ∆ιοικητικού προσωπικού :
• Μισθοί
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
• Παροχές προσωπικού
• Αποζηµιώσεις απόλυσης
βγ) Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού
- Εργατοτεχνικού προσωπικού :
* Μισθοί
* Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
* Παροχές προσωπικού
* Αποζηµιώσεις απόλυσης

17

12
5
17
217.870,60€
137.689,49€
31.135,54€

39.393,15€
9.652,42€
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γ. Άρθρο 42ε παρ 15β:Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων
εσόδων και εξόδων. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους:

Εκτακτά & Ανόργανα Έξοδα
1. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
Ταµείων 0€
2.Λοιπά έκτακτα & ανόργανα
Έξοδα
35,70€

δ. Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασµών
«Έσοδα προηγουµένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις
προηγουµένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουµένων χρήσεων»:

ε. Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει
κάθε φορά.

∆εν υπάρχουν.

στ. 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.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Λογιστής

ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ Ε.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Τ 214683

ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆Τ ΑΑ262151

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ∆ΗΣ Χ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ
0011285 Α’ΤΑΞΗΣ
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