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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Παρ.Ι Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
α. Αρθ.42 α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικέξ διατάξεις περί καταρτίσεωξ των
ετησίων οικονομικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της
πραγματικής εικόνας
που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε
β. Αρθ.42 β παρ. 1 .παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και
μορφής εμφανίσεως του
Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε.
γ. Αρθ.42 β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου
σχετιζομένου με περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς .
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ. Αρθ.42 β παρ. 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με .
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρηση; το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε. Αρθ.42 β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς ,για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.
στ. Αρθ.42 β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης
χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Αρθ.43 παρ 1 & Αρθ.43 παρ 9 ν.2190/20
1)Μέθοδοι αποτιμήσεως ,υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και
συναλλαγματικών διαφορών.
Α)Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί εις την τιμή κτήσεως
τους.
Β)Τα αποθέματα εμπορευμάτων
Δεν υπάρχουν.
2)Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικέ; αρχές αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.
3)Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
Κτιρίων-Εγκ/σεων σε κτίρια τρίτων
€ 26.100,17
β) Ασωμάτων ακινητοποιήσεων
€ 30.151,00
α) Μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού
€ 23.017,51
β) Μεταφορικών μέσων
€ 11.039,39
γ) Επίπλων & Λοιπού εξοπλισμού
€ 22.832,98
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
113.141,05
4)Πρόσθετες αποσβέσεις .

Δεν έγιναν.
5)Διαφορές υποτιμήσεως Κυκλοφορούντων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.
6)Διαφορές αποτιμήσεως αποθεμάτων.
Δεν υπάρχουν.
7)Συναλλαγματικές διαφορές ,~oγισΤΙKόςχειρισμός αυτών.
Δεν υπάρχουν
8)Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.
Δεν υπάρχουν.
9)Εγγραφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο /Απόκτηση ιδίων Μετοχών.
Δεν υπάρχουν.
Κατηγορίες Μετοχών.
Μια ονομαστικέ; τεμ.1.000 των 100,00 Ευρώ εκάστη.
11)Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και καλυπτόμενες με
εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
12)Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν.
13)Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν.
14)Κατηγορίες Καθαρών πωλήσεων.
Α).Βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
0,00
10)

Β) Παροχής υπηρεσιών
Γ ) Λοιπών παρεπομένων ασχολιών
15)Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.
α)Μέσος όρος προσωπικού
β)Κατηγορίες
β1. Υπάλληλοι
44
β2. Εργάτες
Ο
γ)Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
γ2)Ημερομίσθια
γ3)Κοινωνικές εmβαρύνσεις
δ) αποζημιώσεις απόλυσης
Σύνολο

1.448.528,81
84.092,86
44 άτομα.

€
€
€
€
€

610.203,48
0,00
151.316,47
14.061,06
775.581,01

16)Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παραλήψεις από τις αρχές της
αποτιμήσεως.
Δεν υπάρχουν.
17)Οφειλόμενα σημαντικά ποσά πού δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν.
18)Αμοιβές μελών οργάνων Διοίκηση; ..
Δεν υπάρχουν
19)Προκαταβολές και πιστώσει; σε όργανα Διοικήσεως.
Δεν υπάρχουν.
20) Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν
21)Μεταβολή παγίων στοιχείων.
Γ)Μεταφορικά Μέσα

Δεν υπάρχουν
22) Επεξηγηματικές πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα.
Δεν χρειάζεται να γίνουν.
23)Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
Ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν.
24)Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και αποσβέσεων ειδικών διατάξεων.
Δεν υπάρχουν.
25) Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως βάσει
διατάξεων ειδικών νομοθετημάτων.
Δεν έγινε.
26)Ανάλυση λοιπών προβλέψεων.
Δεν υπάρχουν.
27)Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την αρχή του Ισολογισμού.
Δεν έγινε.
28)Σύμπτυξη στοιχείων Ισολογισμού καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
Δεν έγινε.
29)Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγουμένων χρήσεων.
Είναι απόλυτη η συγκρισιμότητα .
30)Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού Παθητικού του Ισολογισμού.
Το Κυκλοφορούν υπολείπεται των υποχρεώσεων.
31)Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.
32)Άλλες επεξηγηματικές πληροφορίες.
Δεν χρειάζεται να γίνουν.
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