ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
ALFA SEEDS Α.Β.Ε.Ε
ΑΡ. ΜΑΕ : 45888/31/Β/00/19
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής
της πραγματικής εικόνας.
(α) Αρθρο 42α § 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 §
2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε
(β) Αρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και
του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»
Δεν έγινε
(γ) Αρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Αρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική
φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) Αρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες
(συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε
(στ) Αρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με
τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγινε
§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης 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, 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. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε:
4. Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε) 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 το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή.
5. Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν όπως και οι
προθεσμιακές καταθέσεις.
6. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ’
είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
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9. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο Μέσου σταθμικού κόστους, η οποία
ακολουθείται πάγια.
(β) Αρθρο 43 § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
(γ) Αρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων
αποτιμήσεως.
Δεν έγινε
(δ) Αρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή
των κινητών αξιών.
Δεν έγινε
(ε) Αρθρο 43 § 7-γ:
Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών
και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
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§ 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.
(β) Άρθρο 43 § 1-α: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Αξία Κτήσεως
Αξία κτήσης Προσθήκες
31/12/2013

Βελτιώσεις

Μειώσεις

Μεταφορές

Αξία κτήσης
31/12/2014

Έξοδα Εγκατάστασης
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

45021,92

45021,92

24988,53

24988,53

1775896,70

1775896,70

Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση παγίων
Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Ορυχεία μεταλλεία Λατομεία
Κτίρια και Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

892529,57

Μεταφορικά μέσα

436481,34

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

108625,08

52388,00

944917,57
436481,34

3554,32

112179,40

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβολές
κτήσης Παγίων Στοιχείων
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Έξοδα έρευνας και αναπτύξεως
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας
Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Αποσβέσεις
Σωρευμ.
Αποσβέσεις
31/12/2013

Προσθήκες

Βελτιώσεις

Μειώσεις

Μεταφορές

Σύνολο
Αποσβ.
31/12/2014

Αναπόσβ.
αξία
31/12/2014

Έξοδα Εγκατάστασης
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

45021,79

45021,79

0,13

Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση
παγίων
Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα

24988,53

Ορυχεία μεταλλεία Λατομεία
Κτίρια και Τεχνικά Έργα

960139,09

14634,87

974773,96

801122,74
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Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

634769,69

79572,25

714341,94

230575,63

Μεταφορικά μέσα

108501,95

1886,83

110388,78

326092,56

84785,63

4973,15

89758,78

22420,62

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβολές
κτήσης Παγίων Στοιχείων
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Έξοδα έρευνας και αναπτύξεως
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας
Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
Προκαταβολές κτήσεως ασώματων
ακινητοποιήσεων
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
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§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης (Συνέχεια)
(β) Αρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν
(γ) Αρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Αρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που
αφορούν την χρήση.
(στ) Αρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως»,
«Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD-WILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
§ 4. Συμμετοχές
(α) Αρθρο 43α § 1-β’ : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %.
Δεν υπάρχουν
(γ) Αρθρο 43α § 1-ιε’: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
§ 5. Αποθέματα
(α) Αρθρο 43α § 1-ια’ : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση
(β) Αρθρο 43α § 1-ι’ : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
Δεν υπάρχουν
§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Αρθρο 43α § 1-δ’ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Αρθρο 43α § 1γ’ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ) Αρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένοι σ’ αυτούς δικαιώματα.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Αρθρο 43α § 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν Αποκτήθηκαν
§ 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις
(α) Αρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ’ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό".
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Δεν σχηματισθήκαν
Αρθρο 43α § 1-ιζ’: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.

(β) Αρθρο 43α § 1-ζ’: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν
(γ) Αρθρο 43α § 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.
Δεν υπάρχουν
(δ) Αρθρο 43α § 1-ιστ’: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν
(ε) Αρθρο 43α § 1-ιστ’: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν
§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Αρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα
χρήσεως δουλευμένα».
Δεν υπάρχουν
§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
Αρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.
Δεν υπάρχουν
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
Αρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν
§ 11. Αμοιβές Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Αρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν
(β) Αρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν
(γ) Αρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και
διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν
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§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Αρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών
λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α').
(β) Αρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με
μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού άτομα : 8
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. Άτομα
Μισθοί : 166.066,36
(γ) Αρθρο 42ε § 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 ζημίες»
και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών
ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις : 5.278,41
Διάφορα (Τα μικρά ποσά) : 10.259,39
Σύνολο : 15.537,80
(δ) Αρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».
§ 13. Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής
εικόνας
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Δεν υπάρχουν
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ΛΑΡΙΣΑ, 15/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ834243

Α.Δ.Τ. ΑΒ834243

Α.Δ.Τ. ΑΒ835525
ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 10075
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α ΤΑΞΗΣ
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