ΑΡΤΕΚ Α.Ε.
ΑΜΑΕ 28850/01/Β/93/285
18η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2012 - 31/12/2012 )
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Κ.Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ Α.Ε.
∆ιάταξη και περίληψή της
1. Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων
παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας
(α) Αρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτήσεως 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.

∆εν έγινε

(β) Αρθρο 42β παρ.1: παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως

∆εν έγινε

(γ) Αρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου
σχετζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/µούς

∆εν έγινε

(δ) Αρθρο 42β παρ.3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
µε αραβική αρίθµηση όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί

∆εν έγινε

(ε) Αρθρο 42β παρ.4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν
σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διατάξεως αυτής.

∆εν έγινε

(στ) Αρθρο 43β παρ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
περιόδου

∆εν έγινε

Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Αρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

∆ε συνέτρεξε
τέτοια περίπτωση

(β) Αρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα και λογιστικό χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών

∆ε συνέτρεξε
τέτοια περίπτωση

(γ) Αρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιµήσεως.Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης.

∆εν έγινε

(δ) Αρθρο 43 παρ.7-β: Αλλαγή µεθόδου της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών

∆εν συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση

(ε) Αρθρο 43 παρ.7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως
των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον
είναι αξιόλογη.

∆ε συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση

(στ) Αρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση
µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής"

∆ε συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαστάστάσεως
(α) Αρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων
(πολυετούς αποσβέσεως).

∆εν έγινε

(β) Αρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

∆εν έγινε

(γ) Αρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων

∆εν έγινε

(δ) Αρθρο 43 παρ.3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση

∆εν έγινε

(ε) Αρθρο 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, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων

∆εν υπάρχουν

(στ) Αρθρο 43 παρ.4 εδάφια α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
"Εξοδα ερευνών και αναπτύξεων" και "Υπεραξία επιχειρήσεων"

∆εν υπάρχουν

Παρ.4 Συµµετοχές
(α) Αρθρο 43α παρ.1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%

1) Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΕ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΡΤΕΚ ΑΕ. κατά15% ήτοι 2.475,00 Ευρώ
2) Κ/ΞΙΑ ΑΡΤΕΚ ΑΕ - ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
κατά 50% ήτοι 500,00 Ευρώ

(β) Αρθρο 43α παρ 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας

∆εν υπάρχει τέτοια
περίπτωση

Παρ.5. Αποθέµατα
(α) Αρθρο 43α παρ.1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του αρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων

∆εν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ι:∆ιαφορές από την υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται
Παρ.6 Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Αρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό
κεφάλαιο

∆εν υπάρχουν

Το µετοχικό κεφαλ.
διαιρείται σε 1664
µετοχές 100,00 Ευρώ έκαστη

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

∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α παρ.1-ε & 42ε παρ10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ'
αυτούς δικαιώµατα

∆εν υπάρχουν

(δ) Αρθρο 43α παρ.1-ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στη παρούσα χρήση

∆εν έγινε

Παρ.7 Προβλέψεις & υποχρεώσεις
(α) Αρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις"
αν το ποσό του είναι σηµαντικό

∆εν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις

∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α παρ.1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχοµένως να προκύχουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων
χρήσεων εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

∆εν υπάρχουν

(δ) Αρθρο 43α παρ.1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

∆εν υπάρχουν

(ε) Αρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες

∆εν υπάρχουν

Παρ 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί
Αρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών
"Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "έξοδα χρήσεως δουλεµένα"
Παρ.9 Λογαριασµοί τάξεως
Αρθρο 42ε παρ11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που δεν
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10

∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

Παρ.10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Αρθρο 42ε παρ9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρία

∆εν υπάρχουν

Παρ.11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Αρθρο 43α παρ.1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως
της εταιρίας

∆εν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήµατα δε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρίας

∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α παρ.1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές)

∆εν εδόθησαν

Παρ.12 Αποτελέσµατα χρήσεως
(α) Αρθρο 43α απρ.1-η: Κύκλος των εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας
και γεωγραφικές αγορές.

1) Από τεχνικά έργα 325.685,63 Ευρώ

(β) Αρθρο 43α παρ.1-θ: Μέσος όρος του αποσχοληθέντος προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.∆ιευκρινίζεται ότι, στο
"∆ιοικητικό προσωπικό"περιλαµβάνεται οι µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό
και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.

∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων & εσόδων
(δηλαδή των λογαριασµών 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, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση
τους λογαριασµούς 81,02 και 81,03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου)

1) Από προσαυξήσεις φόρου 1.051,43 Ευρώ

(δ) Αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασµών "Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων" και "Εξοδα προηγούµεων χρήσεων"

∆εν υπάρχουν

3) Από τόκους 1.078,00 Ευρώ.

Προέκυψαν κέρδη 126.639,97 Ευρώ κατά την κλειόµενη χρήση από τις
παρεχόµενες υπηρεσίες µας σε τεχνικά έργα.
Προτείνεται η µεταφορά κερδών εις νέο.

Αθήνα 28/03/2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

