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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. 

 
 

           ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ               ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28962/01/B/93/357 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1/7/2011 - 30/6/2012 
(Βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
 
 
 
 
Διάταξη του Νόµου και περίληψή της     Απάντηση 

 
 
 

Παρ. 1.  Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- 
   Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 
 
(α) ΄Αρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές 
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφά-    Δεν έγινε 
νιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας 
που απαιτεί η διάταξη της Παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
(β) ΄Αρθρο 42β Παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του 
αµετάβλητου  της δοµής και µορφής εµφανίσεως του 
ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα       Δεν έγινε 
χρήσεως”. 
 
(γ) Άρθρο 42β Παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζο- 
ντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσό-     Δεν συνέτρεξε τέτοια 
τερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.                        περίπτωση 
 
(δ) ΄Αρθρο 42β Παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και 
στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµη-    Δεν συνέτρεξε τέτοια  
ση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.    περίπτωση 
 
(ε) ΄Αρθρο 42β Παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του   Δεν έγινε  
ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς,    
για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέ-     
σεις της διατάξεως αυτής. 
 
(στ) ΄Αρθρο 42β Παρ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων       Δεν χρειάστηκε να γί- 
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προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και νουν 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης 
χρήσεως. 
(ζ) ΄Αρθρο 43β Παρ. 2 που προστέθηκε µε το άρθρο 6, 
ΠΔ 325/1994:           Δηµοσιεύτηκαν 
 Ισοτιµία δραχµής - EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες     µόνο σε Ευρώ. 
οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν και σε Δραχµές.. 
 

Παρ.2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 
 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των   Τα πάγια αποσβέσθηκαν 
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των απο-   σύµφωνα µε τις διατάξεις 
σβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις του Π.Δ. 100/98. 
τους.            
                
         
            
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχ- Δεν έχει εφαρµογή. 
µες περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νό-        
µισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγ-  
µατικών διαφορών.       
         
 
(γ) ΄Αρθρο 43 Παρ.2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους     Δεν έγινε 
και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών  
µεθόδων αποτιµήσεως. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43 Παρ.7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού   Δεν έγινε 
της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των απο- 
θεµάτων ή των κινητών αξιών. 
 
(ε) ΄Αρθρο 43 Παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς,      Δεν έχει εφαρµογή 
µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και 
κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, 
εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
(στ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της     Δεν έχει εφαρµογή 
γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, ανα- 
προσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαρια- 
σµού “Διαφορές αναπροσαρµογής”. 
 
 

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 
(α) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων  
Ενεργητικού. 
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΓ/ΦΗ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΓΟΡΕΣ & 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 01.07.2011     30.06.2012 
 Έξοδα Ερευνών  7.368.161,05 680.334,52 0,00 136.102,90 7.368.161,05 544.231,62 
Έξ.Αδειοληψίας 2.122.332,00 0,00 0,00 0,00 2.122.332,00 0,00 
Εδαφικές Εκτάσεις 49.870,88 0,00 0,00 0,00 0,00 49.870,88 
Κτίρια-Εγκαταστάσεις 6.837,02 0,00 0,00 0,00 6.837,02 0,00 
Μηχανήµατα 21.765,92 5.450,18 0,00 4.114,35 25.880,27 1.335,83 
Μεταφορικά Μέσα 33.803,87 48.219,35 33.803,87 4.898,03 4.898,03 43.321,32 
Έπιπλα-Λ.Εξοπλισµός 134.758,54 42.632,98 0,00 15.752,50 150.511,04 26.880,48 
Σύνολα 9.737.529,28 776.637,03 33.803,87 160.867,78 9.814.722,31 665.640,13 
 
(β) ΄Αρθρο 43 Παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων απο-      Δεν έγιναν 
σβέσεων. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση    Δεν σχηµατίσθηκαν 
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση 
των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΓ/ΦΗ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
01.07.2011 

ΑΓΟΡΕΣ & 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
 

30.06.2012 
Έξοδα Ιδρύσεως  3.860,13 0,00 0,00 0,00 3.860,13 0,00 
 Λοιπά έξοδα πρώτης 
 εγκαταστάσεως 

 
177.612,60 

 
38.969,72 

 
0,00 

 
9.378,80 

 
186.991,40 

 
29.590,92 

 
(ε) ΄Αρθρο 43 Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός    Δεν έχει εφαρµογή 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προ-    
έκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δό-  
σεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως   
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλει-   
στικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.     
 
(στ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 4 εδαφ. α´  και β´: Ανάλυση και Δεν έχει εφαρµογή 
επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και ανα-   
πτύξεως”, “Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανι- 
κής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- 
WILL)”.  

Παρ. 4.  Συµµετοχές 
 

 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-β´: Συµµετοχές στο κεφάλαιο    Δεν συντρέχει 
άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.  τέτοια περίπτωση 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-β´  που προστέθηκε µε το άρθρο 
3 ΠΔ 326/1994:΄Οταν η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. και η Ε.Ε. κατά µε-    Δεν συντρέχει 
τοχές) συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων       τέτοια περίπτωση 
π.χ. οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες εταιρείες), στις οποίες η  
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Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά µετοχές) είναι απεριόριστα ευ- 
θυνόµενοι εταίροι. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιε´: Σύνταξη ενοποιηµένων οικο-    Δεν συντρέχει η  
νοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται     περίπτωση αυτή 
και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 

Παρ. 5. Αποθέµατα 
 
 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κα-    Δεν συντρέχει η  
τά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρ-   περίπτωση αυτή 
θρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Διαφορές από υποτίµηση κυ-    Δεν συντρέχει η  
κλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους   περίπτωση αυτή 
οποίους οφείλονται. 

 
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 

                    Ονοµ.    Συνολ. 
             Αριθ.      αξία       αξία (€) 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών,     Κοινές 
στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.        µετοχές   1.441.493    10,00   14.414.930,00 
           ονοµαστικές 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα             Πραγµατοποιήθηκε αύξηση 
 στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.        του Μ. Κεφαλαίου κατά 

959.930 Ευρώ µε έκδοση 
95.993 ονοµαστ. Μετοχών 
αξίας 10,00 Ευρώ/Μτχ. 

                                                                                                                                                                                                                                                  
(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42ε Παρ. 10: Εκδοθέντες     Δεν εκδόθηκαν 
τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’αυτούς δικαιώµατα. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών      Δεν αποκτήθηκαν 
µέσα στην παρούσα χρήση. 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
(α) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογα-     Δεν υπάρχουν 
ριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι  
σηµαντικό. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ, παρατίθεται και ο  
τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως 
του προσωπικού. 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις     Δεν υπάρχουν 
από συµβάσεις κλπ. που δεν εµφανίζονται στους λογα- 
ριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µη- 
νιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συν- 
δεδεµένες επιχειρήσεις. 
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(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών   Δεν υπάρχουν, η επι- 
ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προ-    χείρηση έχει περαιώσει- 
κύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγούµενων   φορολογικά τις χρήσεις 
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις  ή  από της ενάρξεώς της 
στις προβλέψεις.        ( έτος 1993 ) έως 30/6/2009. 
      
(δ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώ-    Δεν υπάρχουν 
σεις πάνω από 5 έτη. 
 
(ε) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες     Δεν υπάρχουν 
µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

 
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µε-    Δεν υπάρχουν 
ταβατικών λογαριασµών “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” 
και “Έξοδα χρήσεως δουλευµένα”. 
 

Παρ. 9. Λογαριασµοί  τάξεως 
 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως    Δεν υπάρχουν 
στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από  
τις πληροφορίες της εποµένης παρ. 10. 
 

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφά-    Δεν χορηγήθηκαν 
λειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
  
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων          Ο  Αντιπρόεδρος 
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.                      Κων. Σαλονίκης 
         εισέπραξε αµοιβή από 
         µισθωτές υπηρεσίες 
         ύψους 100.012,43€ 
(µικτά). 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουρ-    Δεν υπάρχουν 
γήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρή- 
σαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και        Δεν υπάρχουν 
πιστώσεις µε βάση τις κείµενες διατάξεις σε όργανα  
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχει- 
ριστές). 
 

Παρ. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
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(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά  κα- 
τηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. 
 
(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται  
στο άρθρο 42ε Παρ. 15 εδάφιο α).   
 

Μικτά Αποτ/τα Εκµεταλλεύσεως    0,00 
 
Πλέον: 

 

Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 0,00 
Μερικά Αποτελέσµατα Λειτουρ. 0,00 
 
Πλέον: 

 

Πιστωτικοί τόκοι 0,00 
Επιδοτήσεις 0,00 
 
Μείον: 

 

Διοικητικά έξοδα 863.178,48 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7.870,35 
Οργανικά Αποτελέσµατα - 871.048,83 
 
Έκτακτα Αποτελέσµατα  

 

Μείον Έκτακτα - Ανόργανα Έξοδα / Ζηµίες 5.427,20 
Πλέον Έκτακτα - Ανόργανα Έσοδα / Κέρδη 0,37 
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα - 876.475,66 
 
Μείον: 

 

Σύνολο Αποσβέσ. Παγίων               170.246,58  
Μείον οι ενσωµ. στο λειτ. κόστος   170.246,58    0,00 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
-876,475.66 

 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχολη- 1.Μισθωτό προσωπικό  
θέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού             10 υπάλληλοι ,κόστος  
και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.  203.470,92 Ευρώ (µικτά) 
Διευκρινίζεται ότι, στο “Διοικητικό (υπαλληλικό)   2.Εργατ/κό προσωπικό 
προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό   22 εργάτες, κόστος 
αµειβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προ-  125.112,65 Ευρώ (µικτά) 
σωπικό” οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.   3.Εργοδ.Επιβαρύνσεις 

73.968,66 Ευρώ (εισφορές). 
 

      
   (γ) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 
εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα”). Άν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες 
ζηµιές” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, 
κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 

 
  Έκτακτα - Ανόργανα 
 
  
 Έκτακτα - Ανόργανα 
Φορολ.Προστ. 
Λοιπά έκτ.έξοδα 

 
Έσοδα 

0,37 
  

Έξοδα 
     453,57 

973,52 
1.427,09 
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Παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε 
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. 
Λογ. Σχεδίου).  
   
 
(δ) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών   Έξοδα προηγουµένων 
“Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προ-  χρήσεων : 4.000,31 Ευρώ 
βλέψεις προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγου- 
µένων χρήσεων”. 

Αθήνα  30/10/2012       
 
 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.            Το µέλος του Δ.Σ.           Δια το Λογιστήριο 
& Διευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 
JASON ANTHONY BONTEMPO    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 
 


