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ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ  Α.Δ  ΝΡΑ 

ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 

ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 

(βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 

§ 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

Ξαπεκκλίζειρ πος έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ ππαγμαηικήρ εικόναρ 

α. Άξζξν 42α παξ.3: 

Ξαξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο 

πξαγκαηηθήο εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

β Άξζξν 42β § 1:  

Ξαξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηαβιήηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο».  

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

γ. Άξζξν 42β παξ.2: 

Θαηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδνκέλνπ κε πεξηζζόηεξνπο 

ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

δ. Άξζξν 42β παξ.3: 

Ξξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, όηαλ ε 

εηδηθή θύζε ηεο επηρείξεζεο ην απαηηεί.  

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

ε. Άξζξν 42β παξ.4: 

Ππκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο γηα 

ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο.  

Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. 

ζη. Άξζξν 42β παξ.5: 

Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ 

θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 

1. Ρα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ 

θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθό λόκν αμίαο ηνπο, ε 

νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. 

2. Γε ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο ηνπο. 

 β. Άξζξν 43 παξ.1 εδάθ.α: 

Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λόκηζκα 

(Μ.Λ) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 
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Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα πνζά  

γ. Άξζξν 43 παξ.2: 

Ξαξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ 

κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

δ. Άξζξν 43 παξ. 7 εδάθ. Β: 

Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ 

απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ. 

Γελ έγηλε. 

ε. Άξζξν 43 παξ.7 εδαθ. γ: 

Ξαξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηώλ 

αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθόζνλ είλαη αμηόινγε. 

Γελ ππάξρεη αμηόινγε δηαθνξά. 

ζη. Άξζξν 43 παξ.9: 

Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηελ ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν, 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ 

ινγαξηαζκνύ "Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο". 

Γελ έγηλε.          

§ 3. Ξάγιο ενεπγηηικό και έξοδα εγκαηαζηάζευρ 

α. Άξζξν 42ε παξ. 8: 

Κεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απόζβεζεο). 

(Αθνινπζεί ζπλεκκέλνο πίλαθαο κεηαβνιώλ παγίσλ ζην ηέινο ηνπ πξνζαξηήκαηνο) 

Αθνινπζεί πίλαθαο. 

Πίνακαρ Μεηαβολήρ παγίων Σςνολική Αξία κηήζηρ Πποζθήκερ / Μειώζειρ Σύνολο αποζβέζεων Αναπόζβεζηη αξία 

Γ.Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις     

16. Έξοδα Εγκαηαζηάζεων 33.641,47  24.725,64 8.915,83 

Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων 33.641,47  24.725,64 8.915,83 

Γ.ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     

10. Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00  0,00 0,00 

11. Κηίπια και ηεσνικά έπγα 10.887,73  6.668,83 4.218,90 

12. Μησανήμαηα κ.λ.π. 94.560,63  31.728,92 62.831,71 

13. Μεηαθοπικά μέζα 275.777,70  135.516,52 140.261,18 

14. Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ 98.208,33  87.067,79 11.140,54 

15. Ακινηηοποιήζειρ ςπό εκηέλεζη 0,00  0,00 0,00 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 479.434,39  260.982,06 218.452,33 

Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων 513.075,86  285.707,70 227.368,16 

 

β Άξζξν 43 παξ.3 εδαθ.γ 

Ρα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνέθπςαλ 
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ζηελ παξνύζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη/ή απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

δαλείσλ ή πηζηώζεσλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

γ. Άξζξν 43 παξ.5 εδαθ. ε: 

Ξξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ. 

δ. Άξζξν 43 παξ 3 εδάθ.ε: 

Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απόζβεζεο) 

πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε.  

Γελ πθίζηαηαη. 

ζη. Άξζξν 43 παξ.4 εδαθ. α θαη β: 

Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηνλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». 

«Ξαξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «πεξαμία επηρείξεζεο 

(GOODWILL)». 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα θνλδύιηα. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο» ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο έρεη 

σο εμήο: 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0.00 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 0.00 

 Ξαξνρέο ηξίησλ 0.00 

 Γηάθνξα έμνδα 0.00 

 Απνζβέζεηο 2.844,01 

 Πύλνιν 2.844,01 

 

§ 4. Πςμμεηοσέρ  

α. Άξζξν 43 α. παξ. 1 εδαθ.β: 

Ππκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10%. 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα θνλδύιηα. 

§ 5. Αποθέμαηα  

α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ. ηβ: 

Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά ηελ παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηηκήζεσο ηνπ 

άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ.  

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

 

β. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.η 
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Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο 

νπνίνπο νθείινληαη. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

§ 6. Κεηοσικό Θεθάλαιο 

α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.δ: 

Θαηεγνξίεο κεηνρώλ, ζηηο  νπνίεο δηαηξείηαη ην Κεηνρηθό Θεθάιαην. 

Αθνινπζεί αλάιπζε 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ 

ΚΔΡΝΣΥΛ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΚΔΡΝΣΥΛ 

ΝΛΝΚ.ΑΜΗΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ 

ΘΝΗΛΔΠ 12.560 29,35 € 368.636,00 

ΞΟΝΛΝΚΗΝΣΔΠ 0 0  

ΠΛΝΙΝ 12.560 29,35 € 368.636,00 

  

β. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ. γ: 

Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ. 

Γελ εθδόζεθαλ.  

γ. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.ε θαη 42ε παξ. 10: 

Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνύο δηθαηώκαηα. 

Γελ εθδόζεθαλ.  

δ. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.ίζη 

Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ κέζα ζηελ παξνύζα ρξήζε.  

Γελ απνθηήζεθαλ.  

 

§ 7. Ξποβλέτειρ και ςποσπεώζειρ-Αποηίμηζη σπημαηοοικονομικών μέζυν 

α Άξζξν 42ε παξ.14 εδαθ. δ: 

Αλάιπζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ «Ινηπέο πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό είλαη ζεκαληηθό. 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΞΗΓΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ  30.000,00 .  

β Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.δ: 

Νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. πνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο 

δεζκεύζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  

Γελ ππάξρνπλ. 

γ. Άξζξν 43α παξ.1 εδάθ. Ηβ: 

Ξηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηζκέλεο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ 

εκθαλίδνληαη ζαο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. 

Ζ εηαηξεία έρεη ειερζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2007, ελώ νη ρξήζεηο έσο θαη ηελ 
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ηξέρνπζα είλαη αλέιεγθηεο. Δθηηκάηαη όηη ηα πνζά θόξσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ δελ ζα είλαη 

ζεκαληηθά, αλαιόγσο ηνπ νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη κε δεδνκέλν, όηη γηα ηηο κε 

ειεγρζείζεο ρξήζεηο έρνκε πξνβεί ζε θνξνινγηθή αλακόξθσζε ησλ ινγηζηηθώλ απνηειεζκάησλ 

καο θαηαβάιινληαο ηνλ αλαινγνύληα θόξν. 

δ. Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ζη: 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από πέληε (5) έηε. 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε. 

 

§ 8. Κεηαβαηικοί λογαπιαζμοί  

Άξζξν 42ε § 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα 

ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα». 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έζοδα σπήζευρ ειζππακηέα»   έρεη σο εμήο: 

 ΔΞΗΣ/ΠΖ ΑΞΝΙ/ΘΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ ΞΟ.LEADER                213.197,58  

 ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΑΟΛΩΛΑ ΔΞΗΣΝΟ.ΓΗΑΡΝΞ.ΠΣΔΓΗΩΛ       4.455,07         

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝΞΠΑ                                                  9.937,34   

 Ξ.Π ΚΔΙΔΡΖΠ «ΑΟΘΑΓΗΘΖ ΞΙΖ»                                4.241,21 

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝΞΔΘΝ                                              20.088,51                   

 ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ  ΑΔ ΝΡΑ                                        30.956,00 

ΠΛΝΙΝ                                                             282.875,91 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έξοδα σπήζευρ δοςλεμένα».   έρεη σο εμήο: 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΑ ΞΙΖΟΩΡΔΑ                                                           258,83 €     

ΔΛΝΗΘΗΑ ΞΙΖΟΩΡΔΑ                                                                 950,00 €   

    ΠΛΝΙΝ                                                                        1,208,83 € 

   

                                                       

         

 

§ 9. Ιογαπιαζμοί ηάξευρ  

Άξζξν 42ε παξ.11: 

Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή 

από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επνκέλεο παξ.10. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο έρεη σο εμήο: 

 Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 

 Σξεσζηηθνί ι/ζκνη εγγπήζεσλ 1.088.391,10 

 Απαηηήζεηο από ακθνηεξνβαξείο 0,00 

 Ινηπνί ι/ζκνί ηάμεσο 0,00 
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 Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ  0,00 

 Ξηζησηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ -1.088.391,10 

 πνρξεώζεηο από ακθνηεξνβαξείο 0,00 

 Ινηπνί ι/ζκνί ηάμεσο                                                                       0,00  

 

 

§ 10. Σοπηγηθείζερ εγγςήζειρ και εμππάγμαηερ αζθάλειερ  

Άξζξν 42ε παξ. 9: 

Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξία. 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

§ 11. Αμοιβέρ, πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ζε όπγανα διοικήζευρ 

α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ 1ηγ: 

Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξίαο. 

   

ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΝΠΑ 

ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  4.489,12 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 3.985,00 

ΡΑΓΘΑΙΑΘΖΠ ΖΙΗΑΠ      473,33 

ΠΑΘΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ     473,33 

ΚΞΑΟΚΞΔΡΠΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ       431,99 

ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ    4.405,38      

ΙΑΓΩΛΗΘΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ       91,09 

ΚΞΝΕΑ ΑΛΡΩΛΗΑ      118,73 

ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ        95,94 

                                                         ΠΛΝΙΑ 14.563,91 

 

β Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ. 1ηδ: 

Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη 

δηαρεηξηζηέο). 

Γελ δόζεθαλ. 

 

§ 12. Αποηελέζμαηα σπήζευρ  

α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.ε: 

Θύθινο εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο (ν θύθινο εξγαζηώλ 

ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε παξ. 15 εδάθην α') 
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Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ πσιήζεσλ έρεη σο εμήο: 

 Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 0,00 

 Ξσιήζεηο πξνηόλησλ εηνίκσλ & εκηηειώλ 0,00 

 Ξσιήζεηο ινηπώλ απνζ/ησλ & αρξ. πιηθνύ 0,00 

 Ξσιήζεηο ππεξεζηώλ 534.754,62 

 Γηακόξθσζε πνζνύ ζε Θύθιν εξγαζηώλ      534.754,62 

 

(β) Άξζξν 43α παξ.1-ζ: 

Κέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη 

θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό» 

πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην «Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό» 

νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην. 

Αθνινπζεί αλάιπζε 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΚΔΠΝΠ ΝΟΝΠ ΘΝΠΡΝΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ 

ΞΑΙΙΖΙΝΗ 5 140.324,07 

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 2    4.602,99  

ΠΛΝΙΑ 7 144.927,06 

 

γ. Άξζξν 42 ε παξ.15 εδαθ.β: 

Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκώλ 

«έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα»). Αλ ηα πνζά ησλ 

ινγαξηαζκώλ «έθηαθηεο δεκίεο » θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά θαη' εθαξκνγή ηεο 

δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43 πάξ.1-ηγ παξαηίζεηαη αλάιπζε θαη απηώλ (κε βάζε ηνπο ινγ/κνπο 

81.02 θαη 81.03 ηνπ Γεληθνύ Ινγηζηηθνύ Πρεδίνπ). 

 

 Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα ( ΦΝΟΝΙ.ΞΟΝΠΡ.-ΞΟΝΠΑΜ-ΡΑΘΡ.ΙΝΓ.) 109,44 

 Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα (ΑΛΑΙ.ΑΞΝΠΒ.ΔΞΗΣ.ΞΑΓΗΩΛ) 29.338,20 

 ΔΞΗΣ/ΠΔΗΠ ΞΟΑΘΡ.ΑΠΘ.ΠΞΝΓΑΠΡΩΛ ΑΞΝ ΔΠΞΑ&ΡΑΘΡΝΞ.ΞΝΙ.           2.983,70 

 Έθηαθηα θέξδε 0,00 

 

δ. Άξζξν 42ε παξ.15 εδαθ.β: 

Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», «Έζνδα από πξνβιέςεηο 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ » θαη «Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ».  

 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα ππόινηπα. 

§ 13. Άλλερ πληποθοπίερ πος απαιηούνηαι για απηιόηεπη πληποθόπηζη και εθαπμογή 

ηηρ απσήρ ηηρ πιζηήρ εικόναρ 

δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ:  
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Νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ή πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

                                                    31/12/2014 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π 
Ν ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΝ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

Ν ΓΗΔΘΛΥΛ  

ΠΚΒΝΙΝΠ 

   

   

   

ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΦΑΒΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ 

ΑΓΡ Ρ 964006 Α.Κ.Ν.Δ 53449 Α ΡΑΜΖΠ ΑΓΡ ΑΗ242510 

 

 

 

Βεβαιώμεται ότι το αμωτέρω Προσάρτημα είμαι αυτό που αμαφέρεται στημ έκθεση ελέγχου που χορήγησα 

με ημερομημία 08 Ιουμίου 2015. 

 

       

          

 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείωμ 449, Αγ. Παρασκευή 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

Αγ. Παρασκευή, 08 Ιουμίου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Αμτώμιος Ι. Αμαστασόπουλο 

ΑΜ ΣΟΕΛ:33821 

 


