
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του

άρθρου 107 και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις

ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις:

 1.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

          ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β -  Η ενοποίηση έγινε:                              

   α)  με την μέθοδο της "Ολικής   Ενσωμάτωσης" των εταιρειών:

 α. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 (Διακριτικός τίτλος AGROTECH S.A.)

 και

 β. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

 γ.ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ ΑΕ (διακριτικός τίτλος: AGROCENTER A.E.)

 δ. "ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΕMΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

& ΕΞAΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗMΑΤΩΝ (διακριτικός τίτλος: AGROPARTS Α.Ε.)

στ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ Α.Ε (διακριτικός τίτλος GREEN LINE A.E.)

η. ΜΑΓΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ δ..τ. ΜΑΓΕΛ Α.Ε.

Οι έδρες  των επτά αυτών εταιρειών βρίσκονται στο

στην Ορεστιάδα Νομού Έβρου και της ΜΑΓΕΛ στον Δήμο Κιλελέρ του Νομού Λάρισας.

Οι εταιρείες αυτές έχουν ενοποιηθεί ως συμμετέχουσες σε οριζόντιο όμιλο.

1.2 Άρθρο 107 παρ. 1γ -  Εταιρείες  του ομίλου που δεν ενοποιήθηκαν.

Δεν υπάρχουν στην παρούσα χρήση .

1.3 Άρθρο 106 παρ 2 και άρθρο 107 παρ. 1δ -  Συμμετοχές σε συγγενείς  επιχειρήσεις  του ομίλου που

ενοποιήθηκαν.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

1.4 Άρθρο 106 παρ 8 και άρθρο 107 παρ. 1δ -  Συμμετοχές σε συγγενείς  επιχειρήσεις  του ομίλου που

δεν ενοποιήθηκαν.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

1.5 Άρθρο 104 παρ. 7 -   Ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού.

Οι οικονομικές καταστάσεις που ενοποιήθηκαν έχουν

ημερομηνία κλεισίματος την ημερομηνία κλεισίματος

της μητρικής. (31.12.2014)

 2.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ  ΔΟΜΗ

ΤΩΝ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΠΟΥ

ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

2.1 Άρθρο 100 παρ. 5 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 101 έως 107, παρ 1 και 2 ) που κρίθηκε απαραίτητη για την

εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 100 § 3 .

Δεν έγινε

2.2 Άρθρα 101 § 1 και 42β §1 :   Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής

εμφανίσεως του ενοποιημένου λογαριασμού "αποτελέσματα  χρήσεως".

Δεν έγινε

2.3 Άρθρο 101 §1 και 42β §2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με

περισσότερους  υποχρεωτικούς ενοποιημένους λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2.4 Άρθρο 101 §1 και 42β §3 :  Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των ενοποιημένων λογαριασμών

 με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση των επιχειρήσεων του ομίλου το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2.5 Άρθρο 101 §1 και 42β §4 : Συμπτύξεις ενοποιημένων λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν 

σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋπόθεσης της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2.6 Άρθρα 101, §1 και 42β §5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν

(διακριτικός τίτλος: AGROTECH S.A.)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της  ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ζ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: AGROMARKET S.A.

 ε. Δ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - Κ. ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: AGROLINE S.A.

και των Θυγατρικών της AGROLINE SA, ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, GREEN LINE AE, AGROCENTER AE, AGROPARTS AE ,AGROMARKET SA , ΜΑΓΕΛ Α.Ε.
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ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα  κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

3.  ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

3.1 Άρθρο 103 §4 δεύτερο εδάφιο : Μέθοδος αναμόρφωσης της λογιστικής αξίας των ενοποιημένων

στοιχείων των θυγατρικών  επιχειρήσεων (μέθοδος της αγοράς).

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3.2 Άρθρο 103 §3 : Μέθοδοι εμφάνισης της "χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης θυγατρικής επιχείρησης"

στις ενοποιημένες καταστάσεις.

H διαφορά ενοποίησης είναι Χρεωστική.

3.3 Άρθρο 104 § 3 :  Μέθοδοι απάλειψης των ενδοεταιρικών συναλλαγών.

Η απάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις,

έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) μεταξύ των επιχειρήσεων  που

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έγινε ολικά.

3.4 Άρθρο 104 §4 :  Μη απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών ή ζημιών

Έγινε απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών και ζημιών ως άνω παρ 3.3

3.5 Άρθρο 105 §5 : Μέθοδοι εμφάνισης προσθέτων αποσβέσεων και προβλέψεων (που σχηματίσθηκαν για

λόγους φορολογικούς) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3.6 Άρθρο 106 §9 :  Μέθοδοι κατανομής  χρεωστικής διαφοράς αποτίμησης στα περιουσιακά στοιχεία της

συγγενούς επιχείρησης.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3.7 Άρθρο 106 §9 :  Μέθοδοι εμφάνισης της   χρεωστικής διαφοράς αποτίμησης συγγενούς επιχείρησης.

Δεν υπήρξε χρεωστική διαφορά αποτίμησης συγγενούς επιχείρησης.

3.8 Άρθρο 106 §9 : Μέθοδοι εμφάνισης αρχικών διαφορών αποτίμησης επί μετατροπής συγγενούς

επιχείρησης σε θυγατρική επιχείρηση του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

3.9 Άρθρο 103 §2 : Μέθοδοι εμφάνισης του αρχικού συμψηφισμού στις επόμενες της αρχικής ενοποιήσεις.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

3.10 Άρθρο 106 §4 : Μέθοδοι εμφάνισης της αρχικής αξίας αποτίμησης συγγενούς επιχείρησης στις

επόμενες της αρχικής ενοποιήσεις.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

3.11 Άρθρο 103 §7 :  Μέθοδοι προσδιορισμού των ποσοστών συμμετοχής που αναλογούν στους μετόχους

του ομίλου καθώς και στους εκτός ομίλου τρίτους - μετόχους επί αμοιβαίων συμμετοχών. 

Δεν υπάρχουν αμοιβαίες συμμετοχές

3.12 Άρθρο 107 §1α περ δεύτερη : Μέθοδοι ενοποίησης θυγατρικής εξωτερικού.

Όλες οι εταιρείες χρησιμοποιούν το ευρώ σαν 

βασικό νόμισμα συναλλαγών και εμφάνισης λογαριασμών

3.13 Άρθρο 104 §2 : Παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρμογής των μεθόδων ενοποίησης.

Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.1 Άρθρο 105 παρ.3 και άρθρο 107 παρ. 1α -  Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των

περιουσιακών στοιχείων   του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές

Ποσό € 5.859.331,79 μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» των 
λογαριασμών του Ενεργητικού Δ.IV «Διαθέσιμα» στο κονδύλι «Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων» 
των λογαριασμών του Ενεργητικού Δ.IΙ «Απαιτήσεις» του Ισολογισμού χρήσης 2013 επηρεάζοντας 
ανάλογα τα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης Ταμειακών Ροών χρήσης 2013. 

Ποσό € 4.849.025,20 μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων 
επιχειρήσεων» των λογαριασμών του Ενεργητικού Δ.IΙ «Απαιτήσεις» στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων» των λογαριασμών του Ενεργητικού Γ.ΙIΙ «Συμμετοχές και 
άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» του Ισολογισμού χρήσης 2013 επηρεάζοντας 
ανάλογα τα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης Ταμειακών Ροών χρήσης 2013. 

Ποσό € 3.999.274,02 από το κονδύλι «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις», ποσό € 
838.000,00 από το κονδύλι «Προκαταβολές πελατών» και ποσό € 11.751,18 από το κονδύλι 
«Προμηθευτές» των λογαριασμών του Παθητικού Γ.IΙ «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» δηλαδή 
συνολικά ποσό € 4.849.025,20 μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσςεις» των λογαριασμών του Παθητικού Γ.Ι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 
του Ισολογισμού χρήσης 2013 επηρεάζοντας ανάλογα τα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης 
Ταμειακών Ροών χρήσης 2013. 

Ποσό € 144.928,35 μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» στο κονδύλι «Κύκλος 
εργασιών» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης 2013 και αφορά έσοδα από παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος από χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας Αγροτεχνική ΑΕ, που 
περιλαμβάνεται στους σκοπούς της. 



καταστάσεις.

Τα στοιχεία ενεργητικού των  επιχειρήσεων που περιελήφθησαν στην

ενοποίηση έχουν αποτιμηθεί, σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του

άρθρου 42ε παρ. 14 και του άρθρου 43 όπως προκύπτει από τα 

ελεγμένα από Ορκωτούς Ελεγκτές προσαρτήματα των εταιρειών.

Έχει γίνει απαλοιφή μόνο των κερδών των ενδοομιλικών αγοραπωλησιών παγίων

4.2 Άρθρο 107 §1α : Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων

Εφαρμόσθηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων του

ν. 2238/1994, όπως ισχύει σήμερα.

4.3 Άρθρο 107 §1α   Μέθοδοι υπολογισμού των προβλέψεων

Εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις  του άρθρου 42ε §14.

4.4 Άρθρο 105 §1 και 43§2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

Εφαρμογή  ειδικών μεθόδων.

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

4.5 Άρθρο 107 §1ι:  Παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους

φορολογικών ελαφρύνσεων είτε στη χρήση είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

4.6 Άρθρο 106 §3 : Αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού συγγενών επιχειρήσεων

με μεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφάρμοσε η μητρική επιχείρηση σύμφωνα με τους κανόνες

των παρ 1 και 2 του άρθρου 105

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

4.7 Άρθρο 105 §5 : Πληροφορίες για τις πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις οι οποίες   σχημα-

τίσθηκαν από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις, μόνο για φορολογικούς λόγους, στην περίπτωση που

δεν αντιλογίσθηκαν από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά εμφανίζονται σε αυτές.

Δεν υπάρχουν πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις.

4.8 Άρθρο 103 §4 εδαφ 1 : Πληροφορίες για τις διαφορές συμψηφισμού ή ενοποίησης.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

4.9 Άρθρο 103 §4β : Πληροφορίες για τις τυχόν αναμορφώσεις στοιχείων των ενοποιημένων ισολογισμών

των θυγατρικών επιχειρήσεων που προβλέπονται από την §2 του άρθρου 103.

Δεν έγιναν αναμορφώσεις στοιχείων.

4.10 Άρθρο 101 § 1 &42ε παρ 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς

αποσβέσεως)  εκτός των διαφορών ενοποίησης.

Παρατίθεται στο τέλος του Προσαρτήματος σχετικός πίνακας

μεταβολών των παγίων στοιχείων του ομίλου.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 5.1 Άρθρο 107 παρ. 1ζ - Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εμφανίζονται στον ενοποιημένο
ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις

5.2 Άρθρο 107 παρ. 1στ -  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δάνεια τραπεζών  13.071.060,89

5.3 Άρθρο 107 παρ. 1στ - Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

5.4 Άρθρο 101 παρ.1 και 42ε παρ 14 εδαφ δ : Ανάλυση των ενοποιημένων λογαριασμών "Λοιπές

Προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 220.014,69

5.5 Άρθρο 107 παρ. 1ια - Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως να

προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων που δεν εμφανίζονται στις

υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.

Οι εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις παρακάτω χρήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 α. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012-2014

 (Διακριτικός τίτλος AGROTECH S.A.)
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2009-2014

 β. Δ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - Κ. ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 (Διακριτικός τίτλος Agroline)

 γ. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ



2010-2014
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2012-2014

2010-2014

η. ΜΑΓΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ δ..τ. ΜΑΓΕΛ Α.Ε.

Οι εταιρείες β) και ε) ελεγχονται για τις χρήσεις 2011 ,2012 , 2013 και 2014

και η εταιρεία στ) για τη χρήση 2014 με βάση τη ΠΟΛ 1159/2011

5.6 Άρθρο 104 παρ. 7 - Σημαντικά γεγονότα στην περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος

των ισολογισμών των ενοποιημένων εταιρειών και της ημερομηνίας καταρτίσεως των

ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων.

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν

τις οικονομικές καταστάσεις.

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

6.1 Άρθρο 101 §1και 42ε §12:   Ανάλυση κονδυλίων των ενοποιημένων μεταβατικών λογαριασμών του 

Ενεργητικού και Παθητικού έχει ως εξής:

Μεταβατικοί Ενεργητικού

 1. Τα Έξοδα επόμενων χρήσεων αφορούν: 1.796.744,23

Δαπάνες ανέγερσης ακινήτου από την εταιρεία Agrocenter σε οικόπεδο

της εταιρείας Αγροτεχνική ΑΕ 1.784.504,86

Τέλη κυκλοφορίας χρήσεως 2014 11.476,50

Ασφάλιστρα 762,87

 2. Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν: 123.423,47

Δουλευμένους τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 46.878,91

Δουλευμένους τόκους προθεσμιακών καταθέσεων 76.544,56

 3. Αγορές υπο Παραλαβή 450.592,37

2.370.760,07

Μεταβατικοί Παθητικού

2. Τα Έξοδα χρήσεως δουλευμένα αφορούν:

Δουλευμένους τόκους & έξοδα τραπεζών 70.342,22

4. Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό 1.350,00

71.692,22

7.  ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

7.1 Άρθρο 101§1 και 42ε§9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τις

ενοποιημένες εταιρείες.

Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 37.543.644,75

8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8.1 Άρθρο 107§1ιβ : Τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση για αμοιβές στα μέλη διοικητικών,

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της μητρικής επιχείρησης για άσκηση των καθηκόντων τους,

τόσο στη μητρική επιχείρηση όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις.

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 274.596,36

274.596,36

8.2 Άρθρο 107§1ιβ : Οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν  για συντάξεις σε

αποχωρήσαντα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της μητρικής.

Δεν υπάρχουν.

8.3 Άρθρο 107§1ιγ : Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθηκαν στα μέλη των

διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της μητρικής επιχείρησηςαπό αυτήν ή από μία από

τις θυγατρικές με μνεία του επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των συνολικών ποσών που

έχουν  επιστραφεί μέχρι το τέλος της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν υπάρχουν.

8.4 Άρθρο 107§1ιγ : Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για λογαριασμό των μελών των διοικητικών,

διαχειριστικών ή εποπτικών  οργάνων υπό μορφή οποιασδήποτε εγγύησης.

Δεν υπάρχουν.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9.1 Άρθρο 107 παρ. 1η - Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και γεωγραφικές περιοχές.

(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 περ α! δηλαδή το καθαρό

ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων  που πραγματοποιούνται από την

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.

Πωλήσεις Εμπορικής Δραστηριότητας Εσωτερικού 65.206.206,32

Πωλήσεις Εμπορικής Δραστηριότητας Εξωτερικού 5.027.235,37

Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών Δραστηριότητας Εσωτερικού 1.086.082,19

Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών Δραστηριότητας Εξωτερικού 0,00

2010-2014

 ε. "ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥMH ΕΤΑΙΡΙΑ ΕMΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 

ΕΞAΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗMΑΤΩΝ (διακριτικός τίτλος: AGROPARTS Α.Ε.)

 δ.ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ ΑΕ (διακριτικός τίτλος: AGROCENTER A.E.)

στ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ Α.Ε (διακριτικός τίτλος GREEN LINE A.E.)

ζ.ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: AGROMARKET S.A.



Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 71.319.523,88

9.2 Άρθρο 107 παρ. 1θ - Μέσος αριθμός των απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού

και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους "από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην

ενοποίηση".Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο

μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό", οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Ημερομήσθιοι :(Εργατοτεχνικό Προσωπικό) 59

Έμμισθοι :(Διοικητικό υπαλληλικό προσωπικό) 122

Σύνολο 181

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :

  Μισθοί    3.123.668,65

  Εργοδοτικές εισφορές 681.289,42

Σύνολο 3.804.958,07

9.3 Άρθρο 101§1 και  42ε§15β : Ανάλυση των ενοποιημένων ανόργανων εσόδων και εξόδων (δηλαδή  των

λογαριασμών "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και " Έκτακτα και ανόργανα έσοδα".

Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 26.469,46

Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 56.628,84

Έκτακτα κέρδη 11.367,31

9.4 Άρθρο 101§1 και 42ε§15β : Ανάλυση των ενοποιημένων λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων"

, "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων".

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 44.702,85

10.  ΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10.1 Άρθρο 104§9 : Παροχή πληροφοριών για σύγκριση των στοιχείων των διαδοχικών ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην σύνθεση του ομίλου.

Δεν υπήρξε καμία ουσιώδη μεταβολή στη σύνθεση του ομίλου.

10.2 Άρθρο 107§1ιδ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της

νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

10.2 Άρθρο 107§1ιδ :  Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των

σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης

μίας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως

ενός συνόλου επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους με τις σχέσεις που προβλέπονται από τις

διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 42ε.

Δεν υπάρχουν

Ορεστιάδα,  30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Η Οικονομική Διευθύντρια Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Μποζατζίδης Χριστόδουλος Μητσιολίδου Όλγα Φωτιάδου Μυροφόρα  Ανδρέας Πετρίδης

ΑΔΤ : ΑΒ138165 ΑΔΤ : Χ731206 ΑΔΤ : ΑΜ263954

Αρ.Αδ.: 007789 Α Τάξης

ΑΔΤ : ΑΕ422883

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν προσάρτημα το οποίο αποτελείται από 5 (πέντε) σελίδες και 1 (ένα) πίνακα είναι αυτό που αναφέρουμε στην έκθεση ελέγχου της 10/6/2015.

Αθήνα 10/6/2015

.

Ο Ορκωτός ελεγκτής

Δημήτριος Π. Μανδηλαράς

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  13851
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