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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ηò ΔΕΚΕlßιΒΡΙΟΥ 2013

(βÜσετ των διατÜφων του κωδικοποιημÝνου. Ν. 2190/1920, üποη ισιιýει)

Παο. 1. Σýwουη καýοπση και δουÞ των οικονουικþν κοταστÜσεων.
Ποοεκκλßσειò που Ýγιναν γÜοιν 1ηò οογÞò 13ò ποαγυατικüò εικüναò

(ο) ¶ρθρο 42ο παρ. 3: ΠαρÝκκλιση οπü τιò σχετικÝò δοτüφξ περß κοτορτßσεωò
των ετÞσιων οικονομικþν κοτοστüσεων, που κρßθηκε οποροßτητη γιο την εμφüνιση,
με οπüλυτη σοφÞνειο, τηò προγμοτικÞò εικüνοò ηου οηοιτεß η δστοξη τηò ηαρ. 2 του
üρθρου ουτοý.
Δεν Ýγνε.

(β) ¶ρθρο 42β πορ. 1: ΠορÝκκλιση οηü την αρχÞ του ομετüβλητου τηò δομÞζ κοι
μορφÞò εμφονßσεωò του ισολογισμοý κοι του λογοριασμοý "οπστελÝσμοτο χρÞσεωò".
Δεν Ýγινε.

(γ) ¶ρθρο 42β πορ. 2: Κοτοχþρηση στον προσιδιüζοντο λογοριοσμü στοιχεßου
σχετιζüμενου με περισσüτερουò υποχρεωτικοýò λογοριοσμοýò,
Δεν συνÝτρεφ τÝτοια ηερßητωση.

(δ) ¶ρθρο 42β ηαρ. 3: ΠροσορμογÞ στη δομÞ κοι στουò τßτλουò των λογαριοσμþν
με οροβικÞ ορßθμηση, üτον η ειδικÞ φýση τηò επιχειρÞσεωò το οποιτεß.
Δεν συνÝτρεφ τÝτοιο περΙπτωση.

(ε) ¶ρθρο α2β πορ. 4: Συμπτýξειò λογοριοσμþν του ισολογισμοý που οντιστοιχοýν
σε οροβικοýò οριθμοýò γιο τιò οποßεò (συμητýφò) συντρÝχουν οι προýποθÝσειò τηò
διοτüξεωò ουτÞò.
Δεν Ýγιναν.

(στ) ¶ρθρο 42β πορ, 5: Ανομορφþσειò κονδυλßων προηγοýμενηò χρÞσεωò γιο νο
κοτοστοýν ομοειδÞ κοι συγκρßσιμο με το οντßστοιχο κονδýλιο τηò κλειüμενηò
χρÞσεωò,
Δεν Ýγιναν.

Ποο. 2. Αποτßυηση πεοιουσισκþν στοιγεßων

(α) ¶ρθρο 43ο παρ. 1-α: ΜÝθοδοι αποτιμÞσεωò των περιουσ!οκþν στοιχεßων κοι
υπολογισμοý των οποσβÝσεων κοθþò κοι των πφβλÝψεων γιο υποτιμÞσειò τουò.
(1) Το πüψο περιουσιοκü στοιχεßο οηοτιμÞθηκον στην οξßο τηò τιμÞò κτßσεωò Þ του
κüστουò ιδιοκατοσκευÞò τουò Þ τηò ονοπροσορμοσμÝνηò με βüση τον ειδικü νüμο
2065/92 ο$οò τουò η οηοßσ εßναι ηροσουφlμÝνη με την οξßο των πφσθηκþν κοι
βελτιþσεων κοι μειωμÝνη με τιò προβλεπüμενεò απü το νüμο αποσβÝσειò.

(2) Δεν συνÝτρεξε περßmωση σχημστισμοý προβλÝψεων υποτιμÞσεωò.



(3) Τα οηü ογορü ηροερχüμενσ οηοθÝμστο (εμπορεýμοτο, ηρþτεò κοι βοηθητικÝò
ýλεò) οποτιμÞθηκαν στην κοτ' εßδοò χομηλüτερη τιμÞ, μετοξý τηò τιμÞò κτÞσεωò κοι
τηò κοτü το τÝλοò τηò χρÞσεωò τρÝχουσοò τιμÞò ογοφò τουò.

(4) το οπü ιδιοπορογωγÞ προερχüμενο αποθÝμοτο ετοßμων ηροιüντων οποτιμÞθηκαν
στην κοτ' εßδοò χομηλüτερη τιμÞ, μετοξý του κüστουò πορογωγÞò τουò κοι του κοτü
το τÝ:λοò τηò χρÞσεωò κüστουò ονοπορογωγÞò. Η χομηλüτερη ουτÞ τιμÞ Þτον
χομηλüτερη κοι οπü την κοθορÞ ρευστοποιÞσιμη οξßα.

(5) Η μÝση τιμÞ κτÞσεωò üλων των οποθεμÜτων προσδιορΙσθηκε με τη μÝθοδο τηò
μÝσηò στοθμικÞò τιμÞò η οποßο οκολουθεßτοι ηüγιο.

(β) ¶ρθρο 43α πορ.l-α: Βüσειò μετατφπÞò σε ΕΥΡΩ περιουσιοκþν στοιχεßων
εκφροσμÝνων σε ξÝνο νüμισμο (Ξ.Ν.) κοι λογιστικüò χειρισμüò των συναλλογμοτικþν
διοφορþν.
Δεν υπüρχουν κονδýλια εκφρασμÝνα σε νομßσμοτα χωρþν εκτüò ΟΝΕ.

(γ) ¶ρθρο 43 ηαρ. 2ι ΠαρÝκκλιση οπü τιò μεθüδουò κοι τιò βοσικÝò ορχÝò
αποτιμÞσεωò. ΕφορμογÞ ειδικþν μεθüδων αποτιμÞσεωò.
Δεν Ýγινε.

(δ) ¶ρθρο 43 παρ. 7-β: ΑλλογÞ μεθüδου υπολογισμοý τηòτιμÞò κτÞσεωò Þ'του
κüστουò πορογωγÞò των οποθεμüτων Þ των κινητþν οξιþν.
Δεν Ýγινε.

(ε) ¶ρθρο 43 πορ, 7-γ: Ποφθεση τηò διοφορüò μετοξý τηò οξßοò οποτιμÞσεωò
των αποθεμüτων και κινητþν οξþν και τηò τρÝχουσαò τιμÞò ογορüò τουò εφüσον
εßνοι αξιüλογη.
Δεν υπÜρχει διαφορÜ.

(στ) ¶ρOρο 43 παρ. 9: Ανüλυση κοι επεξÞγηση τηò γενομÝνηò μÝσο στη χρÞση, με
βüση ειδικü νüμο, ονοπροσορμογÞò τηò οξßοò των ηüγιων περιουσιοκþν οτοιχεßων
κοι πορÜθεση τηò κινÞσεωò του λογοριοσμοý "ΔιοφορÝò ονοπροσορμογÞò".
ΚατÜ τη διüρκεια τηò χρÞσεοιò δεν Ýγνε οναπροσαρμογÞ των οκινÞτων.

Παο, 3. ΠÜνιο ενεονητικü και ÝΕοδα εγκαταστÜσεωò

(α) ¶ρθρο 42ε πορ. 8: ΜετοβολÝò πüγιων στοιχεßων κοι εξüδων εγκστοστüσεωò
(πολυετοýò οποσβÝσεωò).

πΙΝΑΚΑΕ ΜΕτΑΒο^ΩΝ ΠΑΠΩΝ 2ο13:

ΚΩΔΙκοΣ ΑΞΙΑ
κτΗΣΕΙΣ

31/12l2012

ΑΞΙΑ
κτΗΣΕΙΣ

31/12l2ο13

ΑΠΟΣΒΕΣΕΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΠ ΑΝΑπ/ΣτΗ
ΑΞΙΑ

31/ 12l2013
ΑΡΙοΜοΣ Ιτνa§r!τΛΕ.a

2οΙ3
ΠΕΙlaaΕΙt

2013 Ýωò
31ιl2Ι2ο12

ΑΙ ΙυaDΕζΕla
2013 Ýωò

31/r2l2013
10 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0c 0,0c
1Ι 4307.85 0,0c 0.0( 4307.85 4307.84 0,0( 4307,84 0,01
t2 0,0( 0,0( 0.0c 0,0c 0.0( 0.0( 0.0t 0.0c
13 17339.0ß 0,0( 0.0c 17339,0J 7325,0t 1001.4 8326,4ε 9012,59
14 42639,6( 0,0( 0.0ß 42639.6ε 42L59,4: 480.2( 42639.6Ξ 0.01
16 t0777.6ε 0,0( 0.0ß 70777,6ε 10738.9( 38,4ò 70777,4Ξ ο,23

ΣΥΝοΛο 75064,2ι 0,0c 0.0c 75064,2e 64531,3: 1520,09 66051.42 9012,84
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(β) ¶ρθρο 43 πορ. 5-δΞ ΑνÜλυση πρüσθετων αποσβÝσεων.
Δεν Ýγιναν.

(γ) ¶ρθρο 43 ηαρ. 5-ε: ΠροβλÝψειò για υποτßμηση ενσþμοτων πüγιων
περιουσιοκþν οτοιχεßων.
Δεν συιττρÝχει τÝτοια περßπτωση,

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

(ε) ¶ρθρο 43 παρ. 3-γ: Το ηοσü κοι ο λογισπκüò χειρισμüò των συνοΜογματικþν
διüφοριbν που προÝκυψον στην ποροýσο χρÞση, κοτü την πληρωμÞ (δüσεων) κοι/Þ
την οποτßμηση οτο τÝ:λοò τηò χρÞσεωò δονεßων Þ πιστþσεων, χρησιμοποιηθÝντ,ων
οποκλειστικü γιο κτÞσειò πüγιων στοιχεßων,
Δεν υπÜρχουν τÝτοια δÜνειο.

(στ) ¶ρθρο 43 πορ. 4 εδοφ. α' κοι β': Ανüλυση κοι εηεξÞγηση των κονδυλßων
"'Εξοδο ερευνþν κοι ανοτπýφωζ', "ΠοροχωρÞσειò κοι δικοιþμοτο βιομηχονικÞò
ιδιοκτησßαζ' κοι "Υπεροξßο επιχειρÞσεωò (GOoD\Λ/ILL)'.
Δεν υπÜρχουν τÝτοια κονδýλιο.

παο. 4. ΣυυυετογÝò

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

Δεν υπüρχουν συμ μετοχÝò.

(β) ¶ρθρο 43ο παρ 1-ιε: Σýντοξη ενοποιημÝνων οικονομικþν κστοστüσεων στιò
οποßεò περιλομβüνοιττοι κοι οι οικονομικÝò κστοστüσειò τηò ετοιρßοò.
Δεν συντρÝχει τÝτοια περßπτιοση.

Παο. 5. ΑποθÝυατσ

(α) ¶ρθρο 43α πορ. 1-ια: Αποτßμηση οποθεμÜτων κστü πορÝκκλιση οηü τουò
κονüνεò οποτιμÞσεωò του üρθρου 43, γιο λüγουò φοφλογικþν ελοφρýνσεων,
Δεν υπÜρχουν αποθÝμοτο.

(β) ¶ρθρο 43α παρ. 1-ιι ΔοφορÝò οπü οηοτßμηση κυκλοφοροýντων στοιχεßων
ενεργητικοý κοι λüγοι στουò οποßουò οφεßλοντοι.
Δεν υπÜρχουν.

Παο. 6. Μετογικü κεοÜλαιο

(α) ¶ρθρο 43α παρ. 1-δ: Κστηγορßεò μετοχþν, σηò οποßεò διαιρεßτοι το μετοχικü
κεφüλαιο.
3.000 κοßνÝò ονομασπκÝò μετοχÝò ονομαστικÞò αξßαò 90,00 ΕΥΡΩ εκÜστη.

(β) ¶ρθρο 43α ηαρ. t-γ: Εκδοθεßσεò μετοχÝò μÝσο στη χρÞση γιο οýξηση του
μετοχικοý κεφολοßου.
Δεν εκδüθηκον.

(γ) ¶ρθρο 43α παρ. 1-Ξ και 42ε πορ. 10: ΕκδοθÝντεòτßτλοι κοι ενσωματωμÝνο
σ' ουτοýò δικαιþματο.
Δεν εκδüθηκον.
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(δ) ¶ρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απüκτηση ßδιων μετοχþν μÝσο στην ποροýσο χρÞση.
Δεν αποκτÞθηκον.

l'ßσο. 7. ΠοοΒλÝυειò και υπογοειßισειò

(α) ¶ρθρο 42ε παρ, 14 εδοφ. δ: Ανüλυση του λογοριοσμοý "ΛοιπÝò προβλÝψειò"
ον το ποσü του εßνοι σημοντικü.
Δεν υπüρχει τÝτοιο κονδýλι,

(β) ¶ρθρο 43α πορ. 1-ζ: οι οικονομικÝò δεσμεýσειò οπü συμβüσειò κ.λ.π. που δεν
εμφονΙζοντοι στουò λογοριοσμοýò τüφωò, Υποχρεþσειò κστοβολÞò ειδικþν μηνιοßων
ποροχþν κοι οικονομικÝò δεσμεýσειò για συνδεδεμÝνεò επιχειρÞσειò,
Δεν υπüρχουν.

(γ) ¶ρθρο 43α παρ. 1-ιβ: ΠιθανÝò αρειλÝò σημοντικþν ηοσþν φüρων κοι ποσü
φüρων ηου ενδεχομÝνωò νο προκýψουν σε βüροò τηò κλειüμενηò Þ πφηγοýμενηò
χρÞσηò, εφüσον δεν εμφονßζονται στιò υποχρεþσειò Þ στιò προβλÝψειò.
Δεν υηüρχουν.
Η εταιρßο εκκρεμεß νσ ελεγχΟεß φορολογικιß για τιò χρÞσειò 2Ο70-2Ο72,

(δ) ¶ρθρο.Βα παρ. l,-στ: Μοκροπρüθεσμεò υηοχρþσειò ηüνω οπü 5 Ýτη.
Δεν υπüρχουν.

(ε) ¶ρθρο 43ο ηορ. 1-οτ: Υποχρεþσειò κολυητüμενεò με εμπρüγμοτεò οσφüλειεò.
Δεν υπüρχουν.

Παο. 8. ΜεταΒατικοß λογοοιοσυοß

¶ρθρο 42ε παρ. 12: Ανüλυση των κονδυλßων των μετοβοτικþν λογοριοσμþν
"'¸σοδο χρÞσεωò εισπροκτÝο" κοι ''Εξοδο χρÞσεωò δουλεμÝνο".
Δεν υηüρχουν τÝτοιο κονδýλιο,

Παο. 9. Λοναοιασυοß τÜΞεωò

¶ρθρο 42ε παρ. 11: Ανüλυση των λογοριοσμþν τüξεωò στην Ýκτοση που δεν
κολýπτετοι η υποχρÝωση οιττÞ οπü τιò πληροφορßεò τηò επüμενηò πορ.10.
Δεν υπÜρχουν

Παο. !Q. Χοοηνπθεßσεò ενγυüσειò κοι ευποüνυατεò οσοÜλειεò

¶ρθρο 42ε πορ. 9: ΕγγυÞσειò και εμπρüγμοτεò οσφüλειεò που χορηγÞθηκον οπü
την ετοιρßο.
Εκτüò οηü την εγγυητικÞ τηò πφηγοýμενηò πορογφφου δεν Ýχουν χορηγηθεß üλλεò
εγγυÞσειò.

Παο. 11. ΑυοιΒÝò ποοκοταΒολÝò και ηιστιßισειò σε üογαγα διοικÞσεωò

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

(β} ηρθρο 43ο πορ. 1-ry: Υποχρþσειò που δημιουργÞθηκον Þ ανολÞφθηκον γιο
βοηθÞμοτο σε οποχωρÞσοντο την ποφýσο χρÞση μÝλη οργüν_ων διοικÞσεωò κοι
διευθýνσεωò τηò παιρßοò.
Δεν υπüρχουν.
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(γ) ¶ρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθεßσεò ηροκοτοβολÝò κοι πιστþσειò σε üργανο
διοικÞσεωò (μδ\η διοικητικþν συμβουλßων κοι διοχειρισÝò).
Δεν δüθηκον.

Ποο. 12. ΑποτελÝσυοτα γοÞσεωò

(α) ¶ρθρο 43ο παρ. 1-η: Κýκλοò εργοσιþν κστü κστηγορßεò δραστηριüτητοò κοι

γεωγροφικÝò αγορÝò
(Ο κýκλοò εργοσιþν λομβüνετοι üπωò κοθορßζποι στο üρθρο 42ε πορ.15 εδοφ.ο ' ).

Α. ΕΣΙΙΤΕΡΙΚΟΥ ΠοσÜ σε€
ΙρομÞθειεò μεσολüβησηò οσφολßσεων 729,736.3ε
\λλο Ýσοδο εκμετüλευσηò 653Β,11
εΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ L36.274,49

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΙΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ L36,274,49

(β) ¶ρθρο 43α παρ. 1-Θ: ΜÝσοò üροò του οποσχοληθÝντοò κοτü τη διüρκειο τηò
χρÞσεωò προσωηικοý και κστηγορßεò ουτοý, με το συνολικü κüστοò τουò.
Διευκρινßφτοι üτι στο "Δοικητικü (υπολληλικü) πφσωπικü" περιλομβüνετοι το με
μηνιοßο μισθü ομειβüμενο προσωηικü και οτο "εργστοτεχνικü προσωπικü" οι
ομειβüμενοι με ημερομßσθιο.

τΠΑ^ΛΗΛοΙ ητομο 1

ΞΡΓΑΤΟΤDαΠΕΣ ητομο 0
Σýνολο 1

Α, ΥπΑΛ^Η^οΙ
Αποδοχι 24.737,4€

Πο οεπüυενεò Πα οογÝòJΕΕοδò 0,00€
ΕργοδοτικÝò ΕισφορÝι 5.537,58€

Αποζηυιþσειò Ποοσωπικο( 0.00€
ΣΥΝοΛο ΥΠΑ^^ΗΛΩt\ 3ο.274.9α€

Β. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠοΔοΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝοΛο ΕΡΓΑτοτΕ(ΝπΩt\

Γενικü Σýνολò 30.274,98C

(γ) ¶ρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανüλυση των Ýκτακτων κοι ονüργονων εξüδων κοι
εσüδων (δηλοδÞ των λογοριοσμþν ''Ekrokro κοι ονüργονο Ýξοδο" και "'Εκτοκτο κοι
ονüργονο Ýσοδο"). Αν το ποσü των λογοριοσμþν '"Εκτακτεò ζτ|μßεò" και "Ýκτοκτο
κÝρδη" εßνοι σημοντικü, κστ' εφορμογÞ τηò διστüξεωò του üρθρου 43ο πορ.l-ιγ,



ποροθÝτετοι κοι ουτþν ονüλυση (με βüση τουò λογοριοσμοýò 81,02 κοι Β1.03 του
Γεν. Λογ, Σχεδßου).
Δεν υπüρχουν.

(δ) ¶ρθρο 42ε παρ.15-β: Ανüλυση των λογοριοσμþν "'¸σοδο προηγοýμενων
χρÞσεων", "'Εσοδο οπü ηροβλÝψειò προηγοýμενων χρÞσεων" κοι "'Εξοδο
προηγοýμενων χρÞσεων".
Δεν υπüρχουν.

Χολüνδρι, 29 ΜΑΙΟΥ 2014

ο ΠΡοΕΔΡοΣ &Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ το ΜΕ^οΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΛΟΓΙΣΤtΙΣ

Γεþργιοò ΚΟΥΤΙΝΑΣ Πωλ ΑναστÜσιοò ΚΟΥΤΙΝΑΣ Αθανüσιοò ΜΑΝΑΣΚΟΣ


