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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
συγκρισιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.

∆εν έγιναν

παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

α)

Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των
αποτιµήθηκαν
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
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1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
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. Για την αποτίµηση
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του µέσου σταθµικού
κόστους.
4. Τα απο ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµήθηκαν µε το µέσο ετήσιο κόστος
παραγωγής τους.

β)

Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε
δραχµές 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.

1. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.,
αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή τουΞ.Ν.
της 31.12.00 και προέκυψαν συναλλαγµατικές
διαφορές χρεωστικές δρχ. 13.449.289 εκ των
οποίων 10.692.139 από νόµισµα USD. Τα δύο
τρίτα των χρεωστικών συναλα/κων διαφορών από
νόµισµα USD δρχ. 7.128.093 εµφανίσθηκαν στους
µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού και θα
αποσβεσθούν ισόποσα στις δύο επόµενες χρήσεις,
και το υπόλοιπο ένα τρίτο δρχ. 3.564.046 συν δρχ
2.757.150 χρεωστικές συν/κες διαφορές από τα
λοιπά νοµίσµατα, ήτοι σύνολο δρχ 6.321.196
επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης. Επίσης
προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
δρχ. 2.492.179. Από αυτές δρχ. 611.613 που
αφορούν συναλαγ/κες διαφορές από αποτίµηση
JPY καταχωρήθηκαν στο Λογαριασµό
Προβλέψεων και το υπόλοιπο ποσό δρχ.
1.880.566 που αφορούν συναλαγ/κες διαφορές
από αποτίµηση EURO καταχωρήθηκαν στα
Αποτελέσµατα Χρήσεως .

∆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
αξίας των
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Σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 έγινε µέσα στη
παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της

αναπροσαρµογής ".

πάγιων στοιχείων και προέκυψε τελική πιστωτική
διαφορά σε δρχ. 33.110.164. Η κίνηση του
λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής»
έχει ως εξής πίστωση δρχ. 59.256.412
«αναπροσαρµογή αξίας κτήσης» και χρέωση
δρχ. 26.146.248 «Αναπροσαρµογή Αποσβ/ντων
και επιχορηγήσεων». Αναλυτικότερα η αναπροσαρµογή της αξίας κτήσης των γηπέδων είναι δρχ
17.856.000 και των κτηρίων δρχ 41.400.412,
σύνολο δρχ 59.256.412. Η αναπροσαρµογή της
αποσβεσθήσας αξίας των κτηρίων είναι δρχ
22.345.763 και του υπολοίπου του λογ/µου
Επιχορηγήσεων Παγίων Ενεργητικού δρχ
3.375.022, ήτοι σύνολο δρχ 26.146.248.

παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

β)

Άρθρο 43 παρ. 5-δ:
αποσβέσεων.

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
Συνηµµένος πίνακας.

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
των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως ( πολυετούς
αποσβέσεως ) που αφορούν τη χρήση.

Αµοιβή αναδόχου εισαγωγής Μετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δρχ. 13.800.000,
∆απάνη αύξησης ισχύος ρεύµατος από ∆.Ε.Η.
δρχ. 1.218.016 και πιστοποίηση συστήµατος
διασφάλισης ποιότητας και υγειηνής δρχ.
10.810.000.

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.

∆εν υπάρχουν

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)".

Έξοδα λοιπών ερευνών 24.578.120 που αφορούν
το ερευνητικό πρόγραµµα ΠΑΒΕ 99ΒΕ181 για
αναπαραγωγή και εκτροφή λυθρινίου.

παρ. 4. Συµµετοχές.

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

∆εν υπάρχουν
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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.

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

Ονοµαστ. Συνολική
Αριθµός
Αξία
Αξία .
Ανώνυµες κοινές µετ.:3.770.350 100 377.035.000

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

∆εν έγιναν

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.
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∆εν υπάρχουν

δ)

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

∆εν υπάρχουν

ε)

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

Προσηµείωση επί των Ακινήτων της Εταιρείας
ύψους δρχ. 150,0 εκατ. υπέρ της ALPHA
BANK.

παρ. 8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί.

*
Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων
των µεταβατικών λογαριασµών " Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα " και " Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ".

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα:
Aσφάλιστρα Παραγωγής:
4,258,848
ΟΤΕ (τηλεφωνική):
560,774
∆ΕΗ (ηλεκ. Ρεύµα):
565,024
Τόκοι ∆ανείων:
10,527,279
Κόστος Ελεγκτών:
1,950,000
17,861,925
΄Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα:
Επιχορ/ση Επένδυσης:
1,297,200
1,297,200

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 ALPHA BANK.
∆οθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δρχ. 960.000 για την
εκµίσθωση θαλάσσιου χώρου.

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

∆εν υπάρχουν

0
4.760.000
0
15.000.000

συµβουλίων και διαχειριστές ).

παρ. 12. Αποτελέσµατα Χρήσεως.

α)

Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
(Ο κύκλος εργασιών λανβάνεται όπως καθορίζεται στο
άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α').

β)
Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του ασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού
και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος του.
∆ιευκρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό " περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο αµειβόµενο
προσωπικό και στο " Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι
αµειβόµενοι µε ηµεροµήσθιο.

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) Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας,
-Εσωτερικού δρχ.:
191,837,328
-Εξωτερικού δρχ.:
1,271,720,056
(2) Εµπορικής ∆ραστηριότητας,
-Εσωτερικού δρχ.:
11,276,054
-Εξωτερικού δρχ.:
554,915,998
Σύνολο:
2.029.749.436
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
70
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες,
- ∆ιοικητικό (υπαλ/κο), άτοµα:
11
- Εργ/τεχνικό προσωπικό -//-:
59
Σύνολο άτοµα :
70
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού,
- Έµισθο (υπαλ/κο προσωπικό):
* Μισθοί δρχ.:
122,842,974
* Κοινονικές Επιβαρύνσεις και
βοηθήµατα δρχ.:
4,992,027
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:
* Ηµεροµήσθια δρχ.:
161,732,622
* Κοινονικές επιβαρύνσεις και
βοηθήµατα δρχ.:
0
Σύνολο δρχ.: 289,567,623
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις:
δρχ.:
268,951
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων:
δρχ.:
282,710
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
δρχ.:
75,355,006
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά):
δρχ.:
130,788
Σύνολο δρχ.: 76,037,455
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
δρχ.:
34,395,585
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων:
δρχ.:
67,548,507
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά):
δρχ.:
33,788
Σύνολο δρχ.: 101,977,880
(3) Εκτακτες ζηµιές:
0
(4) Εκτακτα κέρδη:
Από πώληση παγίων:
2,111,861
Σύνολο δρχ.: 2,111,861
(1) ΄Εσοδα προηγούµενων χρήσεων:
0
(2) ΄Εσοδα από Προβλέψεις πρ. Χρήσεων:
- Έσοδα από αχρησιµ/τες Προβλέψεις
Προµηθειών Πωλήσεων:
794,585
Σύνολο δρχ.:
794,585

09/02/2001.

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. και
Γενική ∆ιευθύντρια
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
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Ο Προϊστάµενος
Λογιστηρίου
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

