ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04

(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
α) Άρθρο 42 α 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.
Δεν έγινε.
β) Άρθρο 42 β παρ.1 :Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"
Δεν έγινε.
γ) Άρθρο 42 β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου
με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ) Άρθρο 42 β παρ.3 :Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε) Άρθρο 42 β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.
Δεν έγινε.
στ) Άρθρο 42 β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Δεν έγινε

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
α) Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1. 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.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα
προθεσμιακής κατάθεσης, αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ
της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους.
Δεν υπάρχουν
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4. Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ).
Δεν υπάρχουν
5. Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο
χρηματιστήριο.
Δεν υπάρχουν
6. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ’
είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσης
τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
7. Αποθέματα προερχόμενα από ιδιοπαραγωγή.
Δεν υπάρχουν
8.Υπολείματα και υποπροιόντα.
Δεν υπάρχουν
9. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέση ετήσια
σταθμική τιμή, η οποία ακολουθείται πάγια.

β) Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν.
2.Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για αγορές παγίων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν
3.Διαθέσιμα σε Ξ.Ν.
Δεν υπάρχουν
γ) Άρθρο 43α παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε
δ) Άρθρο 43α παρ. 7 εδαφ.β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.
ε) Άρθρο 43α παρ. 7 εδαφ. γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη.
Δεν υπάρχει.
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στ) Άρθρο 43α 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 «Διαφορές αναπροσαρμογής»
Δεν έγινε.
Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως.
α)Άρθρο 43 ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
KATAΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
Αξία κτήσης
31/12/2012

Έξοδα
Ιδρύσεως &
πρώτης
Εγ/σεως

2013
Αποσβέσειςμέχρι

2 Αξία

ΑΓΟΡΕΣΜΕΙΩΣΕΙΣ2013

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Κτήσης
31/12/2013

31/12/2012

6.294,89

1901,92

0

Αποσβ.2013

Σύνολο
αποσβέσεων

550,17

2.452,09

Αναπόσβεσ
τη αξία
31-12-13

2.626,89

3668

90.284,00
24.200,00

-1.000,00
1.000,00

89.284,00
25.200,00

23.355,97
6.473,80

-180

10.364,89
2.097,32

33.540,86
8.571,12

55.743,14
16.628,88

Επιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

21.401,36

547,66

21.949,02

17.963,58

-5,99

1.080,48

19.038,07

2.910,95

ΣΥΝΟΛΟ

135.885,36

547,66

136.433,02

47.793,35

-185,99

13.542,
69

ΜΗΧ/ΤΑ
Μεταφορικά
μέσα

β.Άρθρο 43 Παρ. 5 Εδαφ. δ :

61.150,05

3.842,80

75.282,97

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
Δεν έγιναν

γ)Αρθρο 43 Παρ.5 Εδαφ.ε
στοιχείων.

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών
Δεν σχηματίσθηκαν

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
Δεν υπάρχουν μεταβολές.
ε)Άρθρο 43 Παρ. 3 Εδαφ. 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.
Δεν υπάρχουν.
στ. Άρθρo 43 Παρ. 4 Εδ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως", Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία
επιχειρήσεως GOODWILL"
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Δεν υπάρχουν.
Παρ.4.Συμμετοχές.
α Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με Ποσοστό
μεγαλύτερο 10%.
Η εταιρεία κατέχει το 33,33 του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ.,
Και ποσοστό επί της ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
Στα βιβλία της εταιρίας εμφανίζεται λογαριασμός συμμετοχών σε εταιρείας μη εισηγμένες ως εξής
Α) Συμμετοχή στην εταιρεία ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ αξίας ευρώ 222.480,00 η οποία τελεί υπό εκκαθάριση
Β) Εταιρικά μερίδια στην ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ αξίας ευρώ 135.000,00

γ. Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
Δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Παρ 5.Αποθέματα.
α. Άρθρο 43 παρ. 1 εδαφ. ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση
β. Άρθρο 43α παρ.1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο.
α. Άρθρο 43α παρ.1δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο
Είδος Μετοχής
Ονομαστικές Μετοχές
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Μετοχών
20.400
20.400

Αξία Μετοχής Σύνολο Κεφαλαίου
5,00
102.000,00
102.000,00

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου
Δεν εξεδόθησαν.
γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς
δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.
δ. Άρθρο 43 α παρ.1 εδαφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.
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Παρ. 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.
α. Άρθρο 42ε παρ.14 εφαδ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το
ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικών δεσμεύσεων για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν
γ. Άρθρο 43 α παρ. 1εδαφ.ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων εφ'
όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της .
δ. Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
ε. Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.
Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού "Έξοδα Επομένης
Χρήσεως".
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως.
Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.
Άρθρο 42ε παρ. 9 :Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιγ :Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρίας.
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Δεν υπάρχουν.
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως
της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.
γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις
κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστές).
Δεν δόθηκαν.
Παρ.12 Αποτελέσματα χρήσεως
α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.η : Κύκλος Εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο42 ε παρ.15,
εδαφ. α’, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που
πραγματοποιούνται από πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων
και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων- εισπραττόμενοι φόροι.)
[Από την εταιρία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις:
1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε ευρώ
2. Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε ευρώ
3. Έσοδα από παρεπόμενες

.632,50
2333996,46
89595,75

4 Πιστωτικοί τόκοι

46,27

5, πωλήσεις άχρηστου υλικού

40,00

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.θ : Μέσος όρος απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

126786,92
37782,19
10434,48
175003,59
γ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ.β :Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
26162,6
Κατά το πλείστον από εκποίηση μηχ/τος.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
6891,72
Από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
ασφαλιστικών εισφορων
δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. β :Ανάλυση των λογαριασμών" Έσοδα από προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων", "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων" και "Έσοδα προηγούμενων
Χρήσεων".

Δεν υπάρχουν.
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ε. Άρθρο 42α παρ. εδαφ. ιζ : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίες, η οποία ισχύει κάθε φορά.
ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιζ : Οποιοσδήποτε 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 χρήσης της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡ.ΤΟΥ ΔΗΜ
.
ΑΒ 290573
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