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Ποσά κλειομένης 
χρήσεως 2013

Ποσά προηγουμένης χρήσεως 
2012

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 28.352,60 28.352,52 0,08 28.352,60 28.352,52 0,08 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

(810.000 μετοχές του € 1.00)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 810.000,00 810.000,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 377.807,60 68.008,65 309.798,95 377.807,60 52.933,96 324.873,64 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και 1. Τακτικό αποθεματικό 28.276,87 26.693,13
    λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 2.545.508,05 1.229.636,86 1.315.871,19 2.529.208,05 1.108.578,06 1.420.629,99 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 631.056,01 631.056,01
5. Μεταφορικά μέσα 12.600,00 5.418,00 7.182,00 12.600,00 4.158,00 8.442,00      659.332,88 657.749,14
6. Επιπλα και λοιπός  εξοπλισμός 137.002,14 87.622,41 49.379,73 136.562,14 74.101,79 62.460,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.072.917,79 1.390.685,92 1.682.231,87 3.056.177,79 1.239.771,81 1.816.405,98 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (ΑΙ+ΑIV) 1.469.332,88 1.467.749,14

  
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

7. Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11.159,64 11.620,62 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 63,53

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.693.391,51 1.828.026,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ι. Αποθέματα 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 900.000,00

1. Εμπορεύματα 53,92 6.442,61
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 54.506,41 573.925,92
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
    υλικά- Ανταλλακτικά και Είδη  συσκευασίας 98.565,88 105.002,12 1. Προμηθευτές 672.661,37 1.033.659,46
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 138.072,13 0,00 2. Τράπεζες Λ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 200.000,00 0,00

291.198,34 685.370,65 4. Προκαταβολές Πελατών 6.035,10 0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 20.241,33 18.238,00

1. Πελάτες 1.007.238,48 798.211,98 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 44.041,88 41.139,84
     Μείον: Προβλέψεις 15.929,53 991.308,95 0,00 798.211,98 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 1.117.254,60 426.017,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες 103.552,66 124.402,74 11. Πιστωτές διάφοροι 9.958,98 11.305,75
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 16.400,00 2.070.193,26 1.530.360,13
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 68.470,47 68.470,47
       Μείον: Προβλέψεις 68.470,47 0,00 60.000,00 8.470,47 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ) 2.070.193,26 2.430.360,13
11. Χρεώστες διάφοροι 3.979,39 35.222,34
11α. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 217.734,63 246.257,49
      1.316.575,63 1.228.965,02

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 379,17 437,26

 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 60.209,61 152.327,01
60.588,78 152.764,27

 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 1.668.362,75 2.067.099,94

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 8.005,58 3.046,18
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 15,96 0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 169.750,26 0,00

177.771,80 3.046,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.539.526,14 3.898.172,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 3.539.526,14 3.898.172,80

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 6,00 5,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 6,00 5,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης Ποσά προηγουμένης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4.890.527,97 4.847.067,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.641.775,92 3.463.160,24 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 16.854,55 4.869,87
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.248.752,05 1.383.907,35 ΜΕΙΟΝ:   1. Φόρος Εισοδήματος 14.187,31 3.946,03
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως 42.298,70 21.582,25                2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
Σύνολο 1.291.050,75 1.405.489,60                    λειτουργικό κόστος φόροι 1.083,50 0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 397.929,67 396.179,25 Κέρδη προς διάθεση 1.583,74 923,84
            2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 909.523,65 1.307.453,32 908.430,69 1.304.609,94
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως -16.402,57 100.879,66 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 473,45 380,33 1.Τακτικό αποθεματικό 1.583,74 923,84
                     Μείον:
             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 59.514,06 -59.040,61 62.926,51 -62.546,18
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως -75.443,18 38.333,48

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
             1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 478,01 19.381,29
             3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 145.441,13 0,00

145.919,14 19.381,29
                     Μείον:
                1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 26.866,31 20.252,96
                3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 2.355,10 8.392
                4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 24.400,00 53.621,41 92.297,73 24.200,00 52.844,90 -33.463,61
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 16.854,55 4.869,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 150.914,11 309.567,91
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                       στο λειτουργικό κόστος 150.914,11 0,00 309.567,91 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 16.854,55 4.869,87

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ
 Α.Δ.Τ.  ΑΚ 623646

, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΦΟΝΤΟΥΡΗΣ

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Mέλος της Crowe Horwath International  
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37381

"GREENSTEEL Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρησης - Ανακύκλωσης και Εμπορίας Μετάλλων  "

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΤΗ

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2014

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "GREENSTEEL A.E."

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

Α.Δ.Τ.  ΑΕ 326017 Α.Δ.Τ.  Λ 032832
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Νο 0037354 / Α΄ Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Έκθεση	  επί	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων	  	  
Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  της	  Εταιρείας	  	  «GREENSTELL	  Ανώνυμη	  Εταιρεία	  Διαχείρισης-‐	  Ανακύκλωσης	  και	  Εμπορίας	  Μετάλλων	  Α.Ε.»	  	  που	  αποτελούνται	  από	  τον	  ισολογισμό	  της	  31	  Δεκεμβρίου	  2013,	  τις	  καταστάσεις	  αποτελεσμάτων,	  μεταβολών	  ιδίων	  κεφαλαίων	  και	  ταμειακών	  ροών	  και	  τον	  πίνακα	  διάθεσης	  αποτελεσμάτων	  της	  χρήσεως	  που	  έληξε	  την	  
ημερομηνία	  αυτή,	  καθώς	  και	  το	  σχετικό	  προσάρτημα.	  
Ευθύνη	  της	  Διοίκησης	  για	  τις	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  	  
	  Η	  διοίκηση	  έχει	  την	  ευθύνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920,	  όπως	  και	  για	  εκείνες	  τις	  εσωτερικές	  δικλίδες	  που	  η	  διοίκηση	  καθορίζει	  ως	  απαραίτητες	  ώστε	  να	  
καθίσταται	  δυνατή	  η	  κατάρτιση	  οικονομικών	  καταστάσεων	  απαλλαγμένων	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια,	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  
	  Ευθύνη	  του	  Ελεγκτή	  	  
	  Η	  δική	  μας	  ευθύνη	  είναι	  να	  εκφράσουμε	  γνώμη	  επί	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας.	  	  Διενεργήσαμε	  τον	  έλεγχό	  μας	  σύμφωνα	  με	  τα	  Διεθνή	  Πρότυπα	  Ελέγχου.	  	  Τα	  πρότυπα	  αυτά	  απαιτούν	  να	  συμμορφωνόμαστε	  με	  κανόνες	  δεοντολογίας,	  καθώς	  και	  να	  σχεδιάζουμε	  και	  διενεργούμε	  τον	  έλεγχο	  με	  σκοπό	  την	  απόκτηση	  εύλογης	  διασφάλισης	  για	  το	  
εάν	  οι	  οικονομικές	  καταστάσεις	  είναι	  απαλλαγμένες	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια.	  Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  τη	  διενέργεια	  διαδικασιών	  για	  την	  απόκτηση	  ελεγκτικών	  τεκμηρίων,	  σχετικά	  με	  τα	  ποσά	  και	  τις	  γνωστοποιήσεις	  στις	  οικονομικές	  καταστάσεις.	  	  Οι	  επιλεγόμενες	  διαδικασίες	  βασίζονται	  στην	  κρίση	  του	  ελεγκτή	  περιλαμβανομένης	  της	  εκτίμησης	  των	  κινδύνων	  ουσιώδους	  
ανακρίβειας	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  	  Κατά	  τη	  διενέργεια	  αυτών	  των	  εκτιμήσεων	  κινδύνου,	  ο	  ελεγκτής	  εξετάζει	  τις	  εσωτερικές	  δικλίδες	  που	  σχετίζονται	  με	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  της	  εταιρείας,	  με	  σκοπό	  το	  σχεδιασμό	  ελεγκτικών	  διαδικασιών	  κατάλληλων	  για	  τις	  περιστάσεις,	  
αλλά	  όχι	  με	  σκοπό	  την	  έκφραση	  γνώμης	  επί	  της	  αποτελεσματικότητας	  των	  εσωτερικών	  δικλίδων	  της	  εταιρείας.	  	  Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  επίσης	  την	  αξιολόγηση	  της	  καταλληλότητας	  των	  λογιστικών	  αρχών	  και	  μεθόδων	  που	  χρησιμοποιήθηκαν	  και	  του	  εύλογου	  των	  εκτιμήσεων	  που	  έγιναν	  από	  τη	  διοίκηση,	  καθώς	  και	  αξιολόγηση	  της	  συνολικής	  παρουσίασης	  των	  οικονομικών	  
καταστάσεων.	  Πιστεύουμε	  ότι	  τα	  ελεγκτικά	  τεκμήρια	  που	  έχουμε	  συγκεντρώσει	  είναι	  επαρκή	  και	  κατάλληλα	  για	  τη	  θεμελίωση	  της	  ελεγκτικής	  μας	  γνώμης.	  
Βάση	  για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  	  
Από	  τον	  έλεγχο	  μας	  προέκυψε	  ότι:	  (1)	  	  Οι	  φορολογικές	  υποχρεώσεις	  της	  εταιρίας	  δεν	  έχουν	  εξεταστεί	  από	  τις	  φορολογικές	  αρχές	  για	  τις	  χρήσεις	  2010-‐2012.	  Ως	  εκ	  τούτου	  τα	  φορολογικά	  αποτελέσματα	  των	  χρήσεων	  αυτών	  δεν	  έχουν	  καταστεί	  οριστικά.	  Η	  εταιρία	  δεν	  έχει	  προβεί	  σε	  εκτίμηση	  των	  πρόσθετων	  φόρων	  και	  των	  προσαυξήσεων	  που	  πιθανόν	  καταλογιστούν	  σε	  
μελλοντικό	  φορολογικό	  έλεγχο	  και	  δεν	  έχει	  σχηματίσει	  σχετική	  πρόβλεψη	  για	  αυτή	  την	  ενδεχόμενη	  υποχρέωση.	  Από	  τον	  έλεγχό	  μας,	  δεν	  έχουμε	  αποκτήσει	  εύλογη	  διασφάλιση	  σχετικά	  με	  την	  εκτίμηση	  του	  ύψους	  της	  πρόβλεψης	  που	  τυχόν	  απαιτείται.	  (2)	  Κατά	  παρέκκλιση	  των	  λογιστικών	  αρχών	  που	  προβλέπονται	  από	  τον	  κωδ.	  Ν.	  2190/1920	  και	  το	  ΕΓΛΣ	  δεν	  σχηματίζεται	  
πρόβλεψη	  για	  αποζημίωση	  προσωπικού	  λόγω	  εξόδου	  από	  την	  υπηρεσία.	  Κατά	  την	  31η	  Δεκεμβρίου	  2013,	  το	  συνολικό	  ύψος	  της	  μη	  σχηματισθείσας	  πρόβλεψης	  ανέρχεται	  σε	  €	  	  71.197,76	  με	  συνέπεια	  οι	  προβλέψεις	  να	  εμφανίζονται	  μειωμένες	  κατά	  ευρώ	  	  71.197,76	  ,	  τα	  ίδια	  κεφάλαια	  να	  εμφανίζονται	  αυξημένα	  κατά	  ευρώ	  71.197,76	  και	  τα	  αποτελέσματα	  χρήσης	  αυξημένα	  κατά	  
13.006,13	  ευρώ.	  	  	  
Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  	  
Κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  εκτός	  από	  τις	  πιθανές	  επιπτώσεις	  του	  θέματος	  (1)	  και	  τις	  επιπτώσεις	  του	  θέματος	  (2)	  που	  μνημονεύονται	  	  στην	  παράγραφο	  ‘Βάση	  για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη’,	  οι	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  παρουσιάζουν	  εύλογα,	  από	  κάθε	  ουσιώδη	  άποψη,	  την	  οικονομική	  θέση	  της	  Εταιρείας	  	  «GREENSTELL	  Ανώνυμη	  Εταιρεία	  Διαχείρισης-‐	  Ανακύκλωσης	  και	  Εμπορίας	  
Μετάλλων	  Α.Ε.»	  κατά	  την	  31η	  Δεκεμβρίου	  2013	  και	  τη	  χρηματοοικονομική	  	  της	  επίδοση	  και	  τις	  ταμειακές	  της	  ροές	  για	  τη	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920.	  
Αλλο	  θέμα	  
Οι	  οικονομικές	  καταστάσεις	  της	  εταιρείας	  	  για	  την	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  31/12/2012	  	  έχουν	  ελεγχθεί	  από	  ελεγκτές	  του	  	  άρθρου	  36α	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920,	  οι	  οποίοι	  	  εξέφρασαν	  επ΄	  αυτών	  την	  29/3/2013	  "Γνώμη	  χωρίς	  Επιφύλαξη".	  
Αναφορά	  επί	  Άλλων	  Νομικών	  και	  Κανονιστικών	  θεμάτων	  	  
(1)	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  και	  την	  αντιστοίχιση	  του	  περιεχομένου	  της	  Έκθεσης	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  με	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις,	  στα	  πλαίσια	  των	  οριζόμενων	  από	  τα	  άρθρα	  43α	  και	  37	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  	  
(2)	  Η	  προτεινόμενη	  διανομή	  των	  κερδών	  της	  κλειομένης	  χρήσεως	  τελεί	  υπό	  την	  έγκριση	  της	  Τακτικής	  Γενικής	  Συνελεύσεως	  των	  μετόχων	  με	  πλειοψηφία	  τουλάχιστον	  70%	  του	  Μετοχικού	  Κεφαλαίου.	  
 


