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ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ηò ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2Ο12

(βÜσει των διστÜξεων του κωδικοποιημÝνου. Ν, 2ι9Ο Ιº92Ο, üπωò ισχýει)

πορ, 1, Σýwουη κατÜοτισπ και δουÞ των οιι<ονουτκþν κοταστÜσεων,
Παοεκκλßσειò ηου Ýνιναν χüριν 1ηò αοχÞò Lηò προγμοτικßò εικüνοò

(α) ¶ρθρο 42α παρ, 3: ΠορÝκκλιση απü τιò σχετικÝò διοτüξειò ηερß καταρτßσεωò
των ετÞσιων οικονομικþν κοτοοτüσεων, που κρßθηκε οηοροßτητη γιο την εμφονιση/

με οηüλυτη σαφÞνεια, τηò προγμοτικÞò εικüναò που οπαιτε; η διüτοξη τηò παρ. 2 του
üρθρου ουτοý.
Δεν Ýγινε.

(β) ¶ρθρο 42β πορ, 1: ΠορÝκκΛιση οηü την αρχÞ του αμετüβλητου τηò δομÞò κοι

μορφÞò εμφσνßσεωò του ισολογισμοý καß του λογαριοσμοý "οποτελÝσμοτο χρÞσεOJò'.
Δεν Ýγινε,

(γ) ¶ρθρο 42β πορ, 2ι Κοτοχþρηση στον ηροσιδιüζοιττα λογοριασμü στοßχεßου
οχετιζüμενου με περισσüτερουò υποχρεωτικοýò λογοριασμοýò,
Δεν συνÝτρεξε τÝτοιο περßπτωση,

(δ) ¶ρθρο 42β πορ, 3: ΠροσαρμογÞ οτη δομÞ κοι στουò τßτλουò των λογορισσμþν
με οροβικÞ αρßθμηση, üτον η ειδικÞ φýση τηò επιχειρÞσεωò το αηοιτεß.
Δεν συνÝτρεξε τÝτοιο ηερßπτωση,

(ε) ¶ρOρο 42β πορ,4; ΣυμητýξεLò λογοριασμþν του ισολογισμοý που οντιστοιχοýν
σε οροβικοýò οριθμοýò. γιο τιò οποßεò (συμητýξειò) συ!τρÝχουν οι ηροýποθÝσειò τηò
διοτüξεωò ουτÞò.
Δεν Ýγιναν.

(στ) ¶ρθρο 42β πορ,5: Ανομορφþσειò κονδυλßων προηγοýμενηò χρÞσεωò για νο
καταστοýν ομοειδÞ κοι συγκρßσιμο με το ονιßστοιχο κονδýλιο τηò κλειüμενηò
χρÞσεωò.
Δεν Ýγινον,

Ποο. 2. Αηοτßυηση ηεοιουσιοκþν οτοιLεßων

(ο) ¶ρθρο 43ο πορ, 1-ο: ΜÝθοδοι αποτιμÞσεωò των περιουσιοκþν στοιχεßων και
υηολογισμοý των αηοσβÝσεων καθþò κσι των προβλÝψεων για υποτιμÞσειò τουò,
(1) Το πüγιο περιουσιοκü α,οιχεßο οποτιμÞθηκαν στην οξßο τηò τιμÞò κτßσεωò Þ του
κüστουò ιδιοκοτοσκευÞò τουò Þ τηò οναηροσορμοσμÝνηò με βüση τον ειδικü νüμο
2065/92 οξßαò τουò η οποßο εßναι προσουξημÝνη με την αξßα των ηροσθηκþν κσι

βελτιþσεων κοι μειωμÝνη με τιò προβλεπüμενεò οπü το νüμο οποσβÝσειò.

(2) Δεν συνÝτρεξε περßπτωση σχημοτισμοý προβλÝψεων υηοτιμÞσεωò,



(3) Το οπü αγορü προερχüμενο αποθÝμοτα (εμπορεýμοτο, ηρþτεò κοι βοηθητικÝò
ý,ΙÝò) αηοτιμÞθηκαν στην κοτ' εßδοò χομηλüτερη τιμÞ, μετοξý τηò τßμÞò κτÞσεωò κοι

τηò κοτü το τÝ:λοò τηò χρÞσεωò τρÝχουσοò τιμÞò ογορüò τουò,

(4) Τα οπü ιδιοπορογωγÞ προερχüμενο αποθÝμοτα ετοßμων ηροΤüιττων αηοτιμÞθηκον

-Þυ «οr' εßδοò χομÞλüτÝρÞ τιμÞ, μετοξý του κüοτουò ηορογωγÞò τουò κοι του κοτü

το τÝλοò τηò χ'ρÞσεωò κüστουò ανοηορογωγÞò. Η χαμηλüτερη αυτÞ τιμÞ Þτον

χομηλüτερη και οηü την κοθαρÞ ρευσ,οηοιÞσιμη οξßα.

(5) Η μÝση τιμÞ ττÞσεωò üλων των οποθεμüτων ηροσδιορßσθηκε με τη μÝθοδο τηò

μÝσηò στοθμικÞò τιμÞò, η οποßα οκολουθεßτοι ηüγια.

(β) ¶ρθρο 43α παρ,l-ο: Βüσειò μετοτροπÞò σε ΕΥΡΩ .ηεριουσιοκþν 
στοιχεßων

ß«φροüμßυrυ σε ξÝνο νüμισμο (Ξ.Ν.) κοι λογιστικüò χειρισμüò των συναλλαγμοτικþν

διοφορþν.
Δεν υπüρχουν κονδýλιο εκφρασμÝνα σε νομßσματα χωρþν εκτüò ΟΝΕ,

(γ) ¶ρθρο 43 παρ. 2: ΠορÝκκλιση οπü τιò μεθüδουò και τιò βασικÝò αρχÝò

ÜποτιμÞσεωò. ΕφορμογÞ ειδικþν μεθüδων αηοτιμÞσεωò.

Δεν Ýγινε.

(δ) ¶ρθρο 43 παρ, 7-β: ΑλλογÞ μεθüδου υπολογισμοý τηò τιμÞò κτÞσεωò Þ του

ηüσlουò πορογωγÞò των οποθεμüτων Þ των κινητιbν αξιþν,

Δεν Ýγινε,

(ε) ¶ρθρο 43 παρ. 7-γ: Πορüθεση τηò διαφορüò, μετοξý τηò οξßοò οποτιμÞσεωò

ßrß οηοüυμürrυ κß, κινÞτþν οξιþν κοι τηò τρÝχουσαò τιμÞò ογορüò τουò, εφüσον

εßνοι αξιüλογη.
Δεν υηüρχει διαφορü.

(στ) ¶ρθρ€ 43 πορ, 9: Ανüλυση και επεξÞγηση τηò γενομÝνηò μÝσο στη χρÞοη,, με

Ýüοß .ßο,,ßα υüμο. ÝνοηροσορμογÞò τηò οξßοò των πüγιων ηεριουσιακþν στοιχεßων

κοι ηαρüθεση τηò κινÞσεωò του λüγοριοσμοý "ΔιοφορÝò ονοπροσαρμογÞò",
Κοτü τη διÜρκεßα τηò χρÞσεωò üεν Ýγινε αναηροσορμογÞ των ακινÞτων,

Ποο.3. ΠÜγιο ενεργητικü κοι Ýξοδα ενκαταστüσεωò

(ο) ¶ρθρο 42ε πορ. 8: ΜετοβολÝò ηüγιων στοιχεßων και εξüδων εγκοταστüσεωò

(πολυετοýò οποσβÝσεωò).
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(β) ¶ρθρο α3 παρ. 5-δ: ΑνÜλυση πρüσθετων οποσβÝσεων.
Δεν Ýγινον.

(γ) ¶ρθρο 43 παρ. 5-ε: ΠροβλÝψειò γιο υποτßμηση ενσþματων πüγιων
περιουσιοκþν στοιχεßων.
Δεν συντρÝχει τÝτοιο περßπτωση.

(δ) ¶ρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανüλυση κοι επεξÞγηση των ποσþν των φδων
εγκοτοστüσεωò (πολυετοýò οποσβÝσεωò) που οφοροýν τη χρÞση:
Δεν υπüρχουν.

(ε) ¶ρθρο 43 παρ. 3-γ: Το ποσü κοι ο λογιστικüò χειασμüòτων συνολλογμοτικþν
διοφορþν που προιΙκυψον στην ποροýσο χρÞση, κοτü την πληρωμÞ (δüσεων) κοι/Þ
την οποτßμηση στο τÝ:λοò τηò χρÞσεωò δονεßων Þ πιστþσεων, χρησιμοποιηθÝντων
αποκλειστικü γιο κτÞσειò πüγιων στοιχεßων.
Δεν υπÜρχουν τÝτοια δÜνειο.

(στ) ¶ρθρο 43 ηαρ. 4 εδαφ. ο' και β': Ανüλυση κοι επεφlγηση των κονδυλßων
"'Εξοδο ερευνþν και οναπτýξεωò", "ΠοφχωρÞσειò κοι δικοιþμοτο βιομηχονικÞò
ιδιοκτησßοò" κοι "Υπεροξßο επιχειρÞσεωò (GOODVULL)".
Δεν υπüρχουν τÝτοια κονδýλιο.

παο. 4. ΣυυυετογÝò

(α) ¶ρθρο 43ο παρ. 1-β: ΣυμμετοχÝò στο κεφüλοιο üλλων επιχειρÞσεων με
ποσοστü μεγολßττερο οπü 10ο/ο.

Δεν υπÜρχουν συμμετοχÝò.

(β) ¶ρθρο 43ο πορ 1-ιει Σýντοξη ενοποιημÝνων οικονομικþν κστοστüσεων στιò
οποßεò περιλομβüνοwοι κοι οι οικονομικÝò κστοστüσειò τηò εΓοιρßοò.
Δεν συντρÝχει τÝτοια περßπτωση.

Παο. 5, ΑποθÝυατα

(α) ¶ρθρο 43α ηαρ. 1-ια: Αποτßμηση οποθεμüτων κοτü ηορÝκκλιση αηü τουò
κανüνεò οπστιμÞσεωò του üρθρου 43, γιο λüγουò φορολογικþν ελοφρýνσεων.
Δεν υπÜρχουν αποθÝματα.

(β) ¶ρθρο 43α παρ. 1-ι; ΔιοφορÝò οπü οποτßμηση κυκλαροροýντων στοιχεßων
ενεργητικοý κοι λüγοι στουò οποßουò αρεßλοντοι.
Δεν υπüρχουν.

Ποο. 6. Μετοικü κεοÜλαιο

(σ) ¶ρθρο 43α πορ. 1-δ: Κοτηγορßεò μετοχþν, στιò οηοßεò διοιρεßτοι το μετοχικü
κεφüλοιο.
3.000 κοdνÝò ονομαστικÝò μετοχÝò ονομαστικÞò αξßαò 90,0Ο ΕΥΡΩ εκÜστη.

(β) ηρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθεßσεò μετοχÝò μÝσα στη χρÞση γιο οýξηση του
μετοχκοý κεφσλοßου.
Δεν εκδüθηκον.

(γ) ηρθρο 43α ηαρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: ΕκδοθÝντ,εò τßτλοι κοι ενσωμοτωμÝνο
σ' ουτοýò δικοιþμοτο.
Δεν εκδüθηκον.
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(δ) ¶ρθρο 43ο παρ. 1-ιστ: Αηüκτηση ßδιων μετοχþν μÝσσ στην ηοροýσο χρÞση.
Δεν οηοττÞθηκον.

Πορ 7. ΠροΒλÝψειò και υπογοεþσειò

(ο) ¶ρθρο 42ε παρ. 14 εδοφ, δ: Ανüλυση του λογοριασμοý ''ΛοιπÝò προβλÝψειò''
ον το ποσü του εßνοι σημαιιτικü,
Δεν υηÜρχει τÝτοιο κονδýλι.

(β) ¶ρθρο 43α πορ, 1-ζι Οι οικονομικÝò δεσμεýσειò αηü συμβÜσειò κ.λ.π, που δεν
εμφονßζοντοι στουò λογοριασμοýò τüξεωò. Υποχρεþσειò κοταβολÞò εßδικþν μηνιοßων
παροχþν και οικονομικÝò δεσμεýσειò για συνδεδεμÝνεò εηιχειρÞσειò.
Δεν υπÜρχουν.

(γ) ¶ρθρο 43α ησρ, 1-ιβ: ΠιθονÝò οφειλÝò σημοντικþν ηοσþν φüρων και ποσü
φüρων που ενδεχομÝνωò νο προκýψουν σε βÜροò τηò κλειüμενηò Þ προηγοýμενηò
χρÞσηò, εφüσον δεν εμφονßζονται στιò υποχρεþσειò Þ στιò προβλÝψειò.
Δεν υηüρχουν.
Η εταιρßσ εκκρεμεß να ελεlηlθεß φορολογικÜ για τιò χρÞσειò 207Ο-2Ο12.

(δ) ¶ρθρο 43α ηορ. l-στ: Μοκροηρüθεσμεò υποχρεþσειò ηÜνω απü 5 Ýτη.
Δεν υηüρχουν.

(ε) ¶ρθρο 43α παρ. 1-στ; Υποχρεþσειò κολυπτüμενεò με εμπρüγμστεò οσφüλειεò,
Δεν υηüρχουν,

Παο. 8, ΜεταΒατικοß λονοοιασυοß

¶ρθρο 42ε παρ. 12: Ανüλυση των κονδυλjων των μετοβοτικιbτ, λογαριασμþν
" 
'¸σοδο 

χρÞσεωò εισηρακτÝο" κοι "'Εξοδο χρÞσεωò δουλεμÝνο".
Δεν υηÜρχουν τÝτοια κονδýλιο,

[!gp β,. Λονοριοσυοß τüΕεωò

¶ρθρο 42ε παρ. 11: ΑνÜλυση των λογαριοσμþν τüξεωò, στην Ýκτοση ηου δεν
καλýπτετοι η υποχρÝωση ουτÞ οπü τιò πληροφορßεò τηò επüμενηò ηορ,10,
Δεν υπüρχουν

Πορ. 1Ο. Χοοηγηθεßσεò εγνυÞσειò κοι ευπgÜγματεò ασφÜλειεò

¶ρθρο 42ε παρ,9; ΕγγυÞσειò και εμπρüγμοτεò ασφüλειεò που χορηγÞθηκον απü
την ετοιρια.
Εκτüò οηü την εγγυητικÞ τηò προηγοýμενηò ηοραγρüφου δεν Ýχουν χορηγηθεß Üλλεò
εγγυησεΙò,

Παο, 11, ΑμοιΒÝ9 προκαταΒολÝò κσι πιστþσειò σε üρνανο διοικÞσεωò

(α) ¶ρθρο 43α ηορ, 1-ιγ : ΑμοιβÝò μελþν οργüνων διοικÞσεωò κοι διευθýνσεωò
τηò ετοιρßαò,
Δεν δüθηκον.

(β) ¶ρθρο 43ο παρ. 1-ιγ: Υποχρεþσειò ηου δημιουργÞθηκαν Þ οναλÞφθηκαν γιο
βοηθÞμοτο σε οποχωρÞσογτο την ποροýσα χρÞση μÝλη οργÜνων διοικÞσεωò κοι
διευθýνσεωò τηò ετα ιρßοò.
Δεν υπÜρχουν,
:Ι



(γ) ¶ρθρο 43ο παρ, 1-ιδι Δοθεßσεò ηροκαταβολÝò κοι πιοτþσειò σε üργονο
διοικÞσεωò (μÝλη διοικητικþν συμβουλßων κοι διοχειριστÝò),
Δεν δüθηκον,

Ποο. 12. ΑηοτελÝσματο γρÞσεωò

(ο) ¶ρθρο 43α ηαρ, 1-η: Κýκλοò εργοσιþν κοτü κοτηγορßεò δραστηριüτηταò κοι
γεωγροφικÝò ογορÝò
(Ο κýκλοò εργοσιþν λαμβüνετοι üηωò κοθορßζεται στο üρθρο 42ε ηαρ.15 εδοφ.ο').

Α, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠοσÜ σε €
ΙρομÞθειεò μεσολüβησηò οσΦολßσεων 123.611,01

Μλο Ýσοδο εκυετüλευσηò 1,6Bt,69
ΣΥΝΟ^Ο ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 125,292,7ο

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙÞΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΞΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ L25,292,7o

(β) ¶ρθρο 43α ηαρ. 1-θ: ΜÝσοò üροò του οηασχοληθÝντοò κατü τη διüρκειο τηò
χρÞσεωò ηροσωηικοý και κοτηγορßεò ουτοý, με το συνολικü κüστοò τουò.
Διευκρινßζετοι üτι οτο "Διοικητικü (υηαλληλικü) πρòσωπικü" περιλσμβüνετο το υε
μηνιοßο μιαθü αμειβüμενο ηροσωπικü κοι στο "εργατοτεχνικü ηροσωπικò" οι
αμειβüμενοι με ημερομßσθιο.

γΠΑΛΛΗΛοΙ Ατομο 1

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Ατοιιο C

Σýνολο 1

Α, ΥΠΑΛΔΙΔΟΙ
ΑποδοχÝò 22.Β7ι,47ò

Ιορεηüυενει ΠαοογÝòjΕLοδò 0,00€
ΕονοδοτικÝò ΕισιιοοÝ< 5,930,25€

Αποζημιþσειò Ποοσωηικοß 0,00€
ΣΥΝοΛο γπΑ^^ΗΛΩΙ\ 28.74Ι,72Ý

Β, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠοΔοΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΠΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΠΩΝ

Γενικü Σýνολò 28'74t,72€

(γ) ¶ρθρο 42ε παρ- 15-β : Ανüλυση των Ýκτοκτων κοι ονüργονων εξüδων και
εÜüδων (δηλοδÞ των λογοριασμþν "'Εκτακτα κοι ονüργανο Ýξοδο" κοι "'Εκτοττο και
ονüργονο Ýσοδα"). Αν το ποσü των λογοριοσμþν "'Εκτακτεò ζημßεò" και "Ýτταττο
κÝρδη" εßνοι σημονrικü, κοτ' εφορμογÞ τηò διοτüξεωò του üρθρου 43ο πορ.l-ιγ,

ß



παροθÝτπαι κοι ουτþν ονüλυση (με βüση τουò λογοριοσμοýò 81.02 κοι 81.03 του
Γεν. Λογ. Σχεδßου).
Δεν υπüρχουν,

(δ) ¶ρθρο 42ε πορ.15-β3 Ανüλυση των λογοριοσμþν "'¸σοδο προηγοýμενων
χρÞσεων", "'Εσοδο οπü προβλÝψαò προηγοýμενων χρÞσεων" κοι "'Εξοδο
ηροηγοý μενων χρÞσεων".
Δεν υπüρχουν,

Χολüνδι,30 ΜΑΙΟΥ 2013

ο πΡοΕΔΡοΣ &Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ το ΜΕ^οΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ^ΟΠΣΤΗΣ

Γεþργιοò ΚΟΥΤΙΝΑΣ Πωλ Αναοτüσιοò ΚΟΥΤΙΝΑΣ Παλαιολüγοò I. ΛΤΑΖΟΣ


