ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του
κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει)
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Παρ.1.

Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της
πραγματικής εικόνας.

Διάταξη και περίληψή της
α)

Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 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.

Απάντηση
Δεν έγινε.
β)

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

Απάντηση
Δεν έγινε.
γ)

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

Απάντηση
Δεν 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.

Απάντηση
Δεν 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.
Απάντηση
Δεν έγινε.
στ)
Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Απάντηση
Δεν έγινε.
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Παρ.2

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Διάταξη και περίληψή της
α)

Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και
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 τον νόμο αποσβέσεις.

2)

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

4)

Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην ΑΕ επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της
τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει
από τον νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό τους.

5)

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η τιμή
κτήσεως προσδιορίζεται πάγια με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής.

β)

Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1)

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31.12.13 και δεν
προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

γ)

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

Απάντηση
Δεν έγινε.
δ)

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

Απάντηση
Δεν έγινε.
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 "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Aπάντηση
Δεν έγινε.
Παρ.3

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Διάταξη και περίληψή της
β)

Άρθρο 43 παρ. 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Απάντηση
Δεν έγιναν.
γ)

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

Απάντηση
Δεν σχηματίσθηκαν.
στ)
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Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως",
"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως. (GOODWILL)".

Απάντηση
Τα έξοδα του λογαριασμού “Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” ανέρχονται στο πόσο των 24.958.54€
με αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.615,64€.

Παρ.4

Συμμετοχές

Διάταξη και περίληψή της
α)

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

Απάντηση
Α

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ», Αίμου 22 & Παγγαίου , 10447 Βοτανικός.
«ΕΡΜΗΣ CIVAS GOLDAIR A.E.», Kορυτσάς 52, Τ.Κ. 104 47, Βοτανικός.
«ZARIFOPOULOS BULGARIA EOOD»
«ZARIFOPOULOS ALBANIA SPK»
<Κ/Ξ ZARIFOPOULOS LTD – ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>
<ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ LTD>
β)

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

Aπάντηση
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
Παρ. 5

Αποθέματα

Διάταξη και περίληψή της
β)

Άρθρο 43α παρ. 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 6

Μετοχικό κεφάλαιο

Διάταξη και περίληψή της
α)

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

Απάντηση
Ονομαστικές μετοχές
β)

Αριθ.
3.951.000

Ονομ.Αξία
0,30€

Συνολ.Αξία
1.185.300,00

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

Απάντηση
Δεν εκδόθηκαν.
γ)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
δ)
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Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Απάντηση
Δεν αποκτήθηκαν.
Παρ.7

Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Διάταξη και περίληψή της
β)

Άρθρο 43α παρ.1ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
δ)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
ε)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
Παρ.9

Λογαριασμοί τάξεως

Διάταξη και περίληψή της
α)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
Παρ.10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
Διάταξη και περίληψή της
α)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
Παρ.11

Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Διάταξη και περίληψή της
(α)

Άρθρο 43α παρ.1ιγ: Aμοιβές μελών, οργάνων διοικήσεως και Διευθύνσεως της εταιρείας.

Απάντηση
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 100.000,00.
γ)

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

Απάντηση
Δεν υπάρχουν.
Παρ.12

Εμπορική Δραστηριότητα

Διάταξη και περίληψή της
(α)
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α

Άρθρο 43 παρ. 1η: Κύκλος εργασιών.

Απάντηση
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται:
- Από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό €.:
- Από παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό €.:
- Από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό €.:
- Από παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό €.:
-Ασφαλιστικές αποζημιώσεις στο εσωτερικό €:
Σύνολο €:

6.707.526,08
7.338.265,46
378.809,14
21.267,00
0
14.445.867.68

α

(β)

Άρθρο 43 παρ. 1θ: Μέσος όρος του απασχολούμενου κατά τη διάρκεια της χρήσης προσωπικού και το
συνολικό κόστος τους.

(i) Απάντηση
Μέσος όρος προσωπικού: 146 άτομα.
(ii) Απάντηση
Μισθοί 2014: € 3.196.688,64
(iii) Απάντηση
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις: € 848.510,77
N. Iωνία, 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 577996

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΑΔΤ Χ 516913
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0048056

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 014664

Βεβαίωση
Βεβαιώνεται το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από 5 σελίδες και ένα πίνακα παγίων είναι εκείνο που αναφέρεται
στη έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 09/06/2015

Αθήνα, 09/06 2015
Ο Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Ιωάννης Παπουτσής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361
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