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___________________________________________________________________________

παρ.1.

Σύννοµη κατάρτηση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

α)
Άρθρο 42α παρ.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 παρ. 2 του άρθρου αυτού.

∆εν έγινε

β)
Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή
του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
ισολογισµού "αποτελέσµατα χρήσεως".

∆εν έγινε

γ)
Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της
επιχειρήσεως το απαιτεί.

∆εν υπήρξε τέτοια περίπτωση

ε)
Άρθρο 42β παρ. 3: Συµπτύξεις λογαριασµών
του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

∆εν έγιναν

στ)

Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και ∆εν έγιναν
συγκρισιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.

παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

α)

Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
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1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν
στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους και είναι προσαυξηµένη µε την αξία
των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε

τις προβλεπόµενες απο το νόµο αποσβέσεις. Το
γήπεδο και τα κτίρια της εταιρείας εµφανίζονται µε
την αναπροσαρµοσµένη αξία µε βάση το Ν.2065/92.
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού
προβλέψεων υποτιµήσεως.
3. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα
(εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.)
κατά το τέλος της χρήσεως αποτιµήθηκαν στην
κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής
κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως
τρέχουσας τιµής αγοράς τους.
4. Τα απο ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµήθηκαν µε το µέσο ετήσιο κόστος
παραγωγής τους.

β)

Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε
1. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.,
δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή τουΞ.Ν.
νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατης 31.12.99 και προέκυψαν συναλλαγµατικές
τικών διαφορών.
διαφορές χρεωστικές δρχ. 197.901.646 από τις
οποίες δρχ. 193.822.980 από δάνεια σε JPY. Από
τις χρεωστικές συναλ/κες διαφορές δεν καταχωρήθηκαν στα Αποτελέσµατα Χρήσεως δραχµές
131.265.799 που προέκυψαν από τα δάνεια σε
JPY. Επίσης προέκυψαν πιστωτικές
συναλλαγµατικές διαφορές δρχ. 1.163.204 που
καταχωρήθηκαν στο Λογαριασµό Προβλέψεων.

γ)
Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους
και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.

∆εν έγινε

δ)

Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.

∆εν έγινε

ε)

Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς,
µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητων 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 παγίων περιουσιακών στοιχείων
και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού " ∆ιαφορές
αναπροσαρµογής ".

∆εν έγινε

παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
Συνηµµένος πίνακας.
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β)

Άρθρο 43 παρ. 5-δ:
αποσβέσεων.

Ανάλυση πρόσθετων
∆εν έγιναν

γ)

Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

∆εν σχηµατίσθηκαν

δ)

Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές επενδυτικών
των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως ( πολυετούς Τραπεζικών ∆ανείων δρχ. 18.454.319,
αποσβέσεως ) που αφορούν τη χρήση.
αµοιβή αναδόχου εισαγωγής Μετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δρχ. 3.000.000
και αµοιβή µελέτης επένδυσης δρχ. 2.045.000.

ε)
Άρθρο 43 παρ. 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, χρησιµοποιηθέντον αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Κατά την αποτίµηση στο τέλος της Χρήσεως
δανείων για κτήσεις Παγίων Στοιχείων προέκυψαν Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές δρχ.
24,605,759 από τις οποίες µεταφέρθηκαν στα
Αποτελέσµατα Χρήσεως δρχ. 6,151,440.

στ)

Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' & β': Ανάλυση και
επεξήγηση των κονδυλίων " Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως" , " Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας " και " Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)".

∆εν υπήρξαν

παρ. 4. Συµµετοχές.

α)
Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο
άλλον επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. ∆εν υπάρχουν
β)

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

∆εν υπάρχει

παρ. 5. Αποθέµατα.

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

∆εν έγινε παρέκκλιση

β)
Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στούς
οποίους οφείλονται.

∆εν υπάρχουν

παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο.
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α)
Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών,
στίς οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.

Ονοµαστ. Συνολική
Αριθµός Αξία
Αξία .
Ανώνυµες κοινές µετ.: 75.407 5.000 377.035.000

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

Εκδόθεισαν 23.100 µετοχές κοινές ονοµ. αξίας
5,000 δρχ. έκαστη. Με κεφάλαιοποίηση
αποθεµατικού δρχ. 67.0 εκατ. προερχοµένου από
έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο και καταβολή
µετρητών από τους Μετόχους δρχ. 48,0 εκατ.

γ)

Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42ε παρ. 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµετωµένα σ' αυτούς
δικαιώµατα.

∆εν έγιναν

δ)
Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων
µετοχών µέσα στη παρούσα χρήση.

∆εν αποκτήθηκαν

παρ. 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.

α)

Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του
λογαριασµού " Λοιπές προβλέψεις ", αν το ποσό του
είναι σηµαντικό.

∆εν είναι σηµαντικό

β)

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 συνδεµένες επιχειρήσεις.

∆εν υπάρχουν

γ)

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.

∆εν υπάρχουν

δ)

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

∆εν υπάρχουν

ε)

Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτό- Προσηµείωση επί των Ακινήτων της Εταιρείας
µενες σε εµπράγµατες ασφάλειες.
ύψους δρχ. 150,0 εκατ. υπέρ της Ιονικής και Λαϊκή
Τραπέζης.

παρ. 8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί.

*

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα:
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των µεταβατικών λογαριασµών " Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα " και " Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ".

ΟΤΕ (τηλεφωνική):
765,418
∆ΕΗ (ηλεκ. ρεύµα):
431,273
Τόκοι ∆ανειων:
2,922,864
Κόστος ελεγκτών
1,800,000
Αµοιβές αντιπροσώπων
εξωτερικού
3,886,272
9,805,827

παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως.

*

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

∆εν χρειάζεται

παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.

*

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

Προσηµείωση επί των Ακινήτων της Εταιρείας
ύψους δρχ. 150,0 εκατ. υπέρ της Ιονικής και
Λαϊκής Τραπέζας.

παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

-Αµοιβές προέδρου ∆.Σ.:
-Αµοιβές ∆. Συµβούλου:
-Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ.:
-Αµοιβές ∆ιευθυντών:

β)
Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργηθηκαν ή αναλήφθησαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν

γ)
Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές
και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως ( µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές ).

∆εν υπάρχουν

0
0
0
14.000.000

παρ. 12. Αποτελέσµατα Χρήσεως.

α)

Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά
(1) Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας,
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. -Εσωτερικού δρχ.:
181,229,633
(Ο κύκλος εργασιών λανβάνεται όπως καθορίζεται στο -Εξωτερικού δρχ.:
1,133,383,293
άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α').
(2) Εµπορικής ∆ραστηριότητας,
-Εσωτερικού δρχ.:
14,230,807
-Εξωτερικού δρχ.:
49,536,360
*** Σύνολο δρχ.:
1,378,380,093
β)
Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του ασχο(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
62
ληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες,
και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος του.
- ∆ιοικητικό (υπαλ/κο), άτοµα:
09
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∆ιευκρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό " περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο αµειβόµενο
προσωπικό και στο " Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι
αµειβόµενοι µε ηµεροµήσθιο.

- Εργ/τεχνικό προσωπικό -//-:
53
Σύνολο άτοµα : 62
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού,
- ∆ιοικητικό (υπαλ/κο) προσωπικό:
* Μισθοί δρχ.:
52,981,819
* Κοινονικές Επιβαρύνσεις και
βοηθήµατα δρχ.:
6,975,295
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:
* Ηµεροµήσθια δρχ.:
210,302,161
* Κοινονικές επιβαρύνσεις και
βοηθήµατα δρχ.:
0
Σύνολο δρχ.: 270,259,275
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις:
δρχ.:
251,371
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων:
δρχ.:
2,762
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
δρχ.:
75,712,415
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά):
δρχ.:
80,089
Σύνολο δρχ.: 76,046,637
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
δρχ.:
6,882,156
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων:
δρχ.:
40,671,978
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά):
δρχ.:
2,290,043
Σύνολο δρχ.: 49,844,177
(3) Εκτακτες ζηµιές:
0
(4) Εκτακτα κέρδη:
Από πώληση παγίων:
739,919
Σύνολο δρχ.:
739,919

γ)

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 ζηµιές " και
" έκτακτα κέρδη " είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιν, παραθέτεται και
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.00 και
81.01 του Γενικού Λογ. Σχεδίου).

δ)
Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογασµών " Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ", " Έσοδα από
προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων " και " Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ".

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι
Ενα Μέλος
του ∆.Σ.

ΑΛΚΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ

(1) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων:
- Φορολογικά πρόστιµα και
προσαυξήσεις:
6,775,000
Σύνολο δρχ.: 6,775,000
(2) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων: 0
(3) Έσοδα από Προβλέψεις πρ. Χρήσεων:
- Έσοδα από αχρησιµ/τες Προβλέψεις
Προµηθειών Πωλήσεων:
3,630,605
Σύνολο δρχ.: 3,630,605

20/03/2000.

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. και
Γενική ∆ιευθύντρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
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Ο Προϊστάµενος
Λογιστηρίου

ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

