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Παπ. 1. ύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν - Παπεκκλίζειρ πος 

έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ ππαγμαηικήρ εικόναρ 

(α) Άξζξν 42α παξ. 3: Παξέθθιηζε από 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο 

ησλ εηήζησλ 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. 

(β) Άξζξν 42β παξ. 1: Παξέθθιηζε από 

ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη 

κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη 

ηνπ ινγαξηαζκνύ «απνηέιεζκα 

ρξήζεσο». 

Γελ έγηλε. 

(γ) Άξζξν 42β παξ. 2: Καηαρώξηζε ζηνλ 

πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ 

ζρεηηδόκελνπ κε πεξηζζόηεξνπο 

ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

(δ) Άξζξν 42β παξ. 3: Πξνζαξκνγή ζηε 

δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ 

κε αξαβηθή αξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή 

θύζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

(ε) Άξζξν 42β παξ. 4: Σπκπηύμεηο 

ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο, γηα 

ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο) ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. 

Γελ έγηλε. 

(ζη) Άξζξν 42β παξ. 5: Αλακνξθώζεηο 

θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα 

θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα 

αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηόκελεο 

ρξήζεσο. 

Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. 

Παπ. 2. Αποηίμηζη πεπιοςζιακών ζηοισείυν 

(α) Άξζξν 43α παξ. 1-α: Μέζνδνη 

απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ 

(1) Τα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ 

αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο 

ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθό λόκν 



απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ 

γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 

αμίαο ηνπο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία 

ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. 

 

 

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-α: Βάζεηο 

κεηαηξνπήο ζε επξσ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λόκηζκα 

(Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

(γ) Άξζξν 43 παξ. 2: Παξέθθιηζε από ηηο 

κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο 

απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ 

κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 

Γελ έγηλε. 

(δ) Άξζξν 43 παξ. 7-β: Αιιαγή κεζόδνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ 

θόζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή 

ησλ θηλεηώλ αμηώλ. 

Γελ έγηλε . 

(ε) Άξζξν 43 παξ. 7-γ: Παξάζεζε ηεο 

δηαθνξάο, κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο 

ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη 

ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, 

εθόζνλ είλαη αμηόινγε. 

Γελ είλαη αμηόινγε ε δηαθνξά 

 

(ζη) Άξζξν 43 παξ. 9: Αλάιπζε θαη 

επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηε 

ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν, 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε 

ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ 

«Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο». 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

Παπ. 3. Πάγιο ενεπγηηικό και έξοδα εγκαηαζηάζευρ 

(α) Άξζξν 42ε παξ. 8: Μεηαβνιέο πάγησλ 

ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο 

(πνιπεηνύο απνζβέζεσο) 

Παξαζέηεηαη ζρεηηθόο πνιύζηεινο πίλαθαο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 

(β) Άξζξν 43 παξ. 5-δ: Αλάιπζε 

πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. 

Γελ έγηλαλ. 

(γ) Άξζξν 43 παξ. 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα 

ππνηίκεζε ελζώκαησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ. 

(δ) Άξζξν 43 παξ. 3-ε: Αλάιπζε θαη 

επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ 

Παξαηίζεηαη αλάιπζε, θαη' είδνο (θαηά ινγαξηαζκό), 

κε ηε κνξθή πίλαθα. 



εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο) 

πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε. 

(ε) Άξζξν 43 παξ. 3-γ: Τα πνζά θαη ν 

ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ 

πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε,θαηά 

ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη/ή ηελ 

απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

δαλείσλ (ή πηζηώζεσλ), 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα 

θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε  

  

  

 

(ζη) Άξζξν 43 παξ. 4 εδάθ. α' θαη β': 

Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ 

«Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». 

«Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη 

«Υπεξαμία επηρεηξήζεηο (GOODWILL»). 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

Παπ. 4. ςμμεηοσέρ 

(α) Άξζξν 43α παξ. 1-β': Σπκκεηνρέο ζην 

θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε 

πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10%. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

(β) Σπκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ 

επηρεηξήζεσλ,ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη 

απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

(γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηε':Σύληαμε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

Παπ. 5. Αποθέμαηα 

(α) Άξζξν 43α παξ. 1-ηα: Απνηίκεζε 

απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο 

θαλόλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα 

ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.  

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-η: Γηαθνξέο από 

ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο 

νθείινληαη. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

Παπ. 6. Μεηοσικό κεθάλαιο 



(α) Άξζξν 43α παξ. 1-δ: Καηεγνξίεο 

κεξηδίσλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην 

κεηνρηθό θεθάιαην. 

 
Αξηζκόο Ολνκ. αμία Σπλνι. αμία 

Μεξίδηα 1 10000 10000.00€ 
 

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-γ:Δθδνζείζεο 

κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

(γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ε θαη 42ε παξ. 10: 

Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' 

απηoύο δηθαηώκαηα. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

(δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηζη: Απόθηεζε 

ίδησλ κεηνρώλ κέζα ζηε παξνύζα ρξήζε. 

Γελ απνθηήζεθαλ  

Παπ. 7. Πποβλέτειρ και ςποσπεώζειρ 

(α) Άξζξν 42ε παξ. 14 εδάθ. δ': 

Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Λνηπέο 

πξνβιέςεηο», αλ ην πνζό ηνπ είλαη 

ζεκαληηθό. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 1-ηδ', 

παξαηίζεηαη θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ 

ησλ πξνβιέςεσλ απν- δεκηώζεσο ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο 

δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θιπ. πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηάμεσο. Υπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ 

κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο 

δεζκεύζεηο γηα ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

(γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηβ: Πηζαλέο 

νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη 

πνζά θόξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηόκελεο θαη 

ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο 

πξνβιέςεηο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

(δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ζη: 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από 

5 έηε. 

Γελ ππάξρνπλ. 

(ε) Άξζξν 43α παξ. 1-ζη: Υπνρξεώζεηο 

θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο. 

Γελ ππάξρνπλ. 



Παπ. 8. Μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί 

- Άξζξν 42ε παξ. 12: Αλάιπζε ησλ 

θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ 

ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο 

εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο 

δνπιεπκέλα». 

Αθνξνύλ αζθάιηζηξα επόκελσλ ρξήζεσλ 

 

Παπ. 9. Λογαπιαζμοί ηάξευρ 

- Άξζξν 42ε παξ. 11: Αλάιπζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ 

δελ θαιύπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή από 

ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο παξ. 10. 

Γελ ππαξρνπλ 

Παπ. 10. Υοπηγηθείζερ εγγςήζειρ και εμππάγμαηερ αζθάλειερ 

- Άξζξν 42ε παξ. 9: Δγγπήζεηο θαη 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

Παπ. 11. Αμοιβέρ, πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ζε όπγανα διοικήζευρ 

(α) Άξζξν 43α παξ. 1-ηγ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 

325/1994: Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ 

δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

- Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-ηγ: Υπνρξεώζεηο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα 

βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ηελ 

παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ 

δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

(γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηδ: Γνζείζεο 

πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα 

δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

Παπ. 12. Αποηελέζμαηα σπήζευρ 

(α) Άξζξν 43α παξ. 1-ε: Κύθινο 

εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο. 

(Ο θύθινο εξγαζηώλ ιακβάλεηαη όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε παξ. 15 

((2) Δκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 

- εζσηεξηθνύ € 141447,65 

Σύλνιν €          141447,65 

=====================  



εδάθην α'). 

(β) Άξζξν 43α παξ. 1-ζ: Μέζνο όξνο ηνπ 

απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη θαηεγνξίεο 

απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Γηνηθεηηθό 

(ππαιιειηθό) πξνζσπηθό» 

πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό 

ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην 

«εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό» νη 

ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην. 

(1) Μέζνο όξνο 

πξνζσπηθνύ άηνκα 
3 

 

(2) Μέζνο όξνο 

πξνζσπηθνύ θαηά 

θαηεγνξίεο:  

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 

άηνκα 

0 

- Δξγαηνηερληθό 

πξνζσπηθό άηνκα 

3 

Σύλνιν άηνκα 3 

(3) Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ:   

- Γηνηθεηηθνύ 

(ππαιιειηθνύ) 

πξνζσπηθνύ: 
 

- Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) 
 

* Μηζζνί 10548,95 € 

* Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 

& βνεζήκαηα 

  3011,98 € 

- Δξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ:  

* Ηκεξνκίζζηα  

* Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 

& βνεζήκαηα 

 

 

(γ) Άξζξν 42ε παξ. 15-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 43α παξ. 1-ηγ, παξαηίζεηαη θη 

απηώλ αλάιπζε (κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνύο 81.02 θαη 81.03 ηνπ Γελ. 

Λνγ. Σρεδίνπ). 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε 

  

  

  

  

  

 

(δ) Άξζξν 42ε παξ. 15-β: Αλάιπζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ «Έζνδα πξνεγνύκελσλ 

ρξήζεσλ». «Έζνδα από πξνβιέςεηο 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ». 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

Παξ. 13. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο πηζηήο εηθόλαο 



(δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηδ: Οπνηεζδήπνηε 

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. 

- 

 

Θεζζαινλίθε 30.09.2014 
 


