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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(Όγδοη εταιρική χρήση)
βάση των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920,
(όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3604/2007).
Α.

Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1ii) Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις άρθρου 42 παρ. 3 περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
2ii) Δεν έγινε παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δοµής και
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης" του άρθρου 42β.
3ii) Δεν συνέτρεξε περίπτωση καταχώρησης στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς (άρθρο 42β, παρ 2).
4ii) Δεν συνέτρεξε περίπτωση προσαρμογής στη δομή και στους τίτλους
των λογαριασμών µε αραβική αρίθμηση, του άρθρου42β, παρ.3)
5ii) Δεν έγιναν συμπτύξεις ή συγχωνεύσεις λογαριασμών του Ισολογισμού
(άρθρο 42β, παρ.4).
6ii) Δεν συνέτρεξε περίπτωση μεταφοράς υπολοίπων αποτελεσμάτων από
προηγούμενη χρήση ούτε αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης
χρήσης άρθρο 42β, παρ. 5.

Β.

Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

1ii)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον
αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων (Άρθρο 43
παρ.1)

2ii)

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων, υποκλίσεις παγίων και δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα εισηγμένα ή μη
στο χρηματιστήριο ούτε μετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις.

3ii)

Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα, µε εξαίρεση τις συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις και τους τίτλους µε χαρακτήρα
προθεσμιακής κατάθεσης.

4ii)

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. και Ε.Π.Ε. επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ).

5ii)

Δεν υπάρχουν τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη
εισηγμένοι στο χρηματιστήριο (έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου)

6ii)

Δεν υπάρχουν αποθέματα από αγορά προερχόμενα εμπορεύματα,
πρώτες ύλες, αναλώσιμα Κ.λπ. για αποτίμηση).

7ii)

Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα.

8ii)

Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

9ii)

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν έξι υποκαταστήματα στο εσωτερικό µε περιουσιακά στοιχεία για να ενσωματωθούν στον Ισολογισμό του κεντρικού.

10ii) Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ούτε
προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. Επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα.
11ii) Δεν έγινε παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμηση ούτε εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίµησης, άρθρο 43, παρ 2.
12ii) Δεν έγινε μέσα στην παρούσα χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των
παγίων στοιχείων ούτε προέκυψε πιστωτική διαφορά ούτε υπάρχουν
πρόσθετες αποσβέσεις διότι δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση, άρθρο
42α, παρ. 8 και άρθρο 43, παρ. 5.

Γ.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1ii)

Μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές οι οποίες είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού
της Α.Ε.

2ii)

Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. όπως αυτό ορίσθηκε µε το υπ' αριθ.
13.716 συμβόλαιο σύστασης µε την υπ' αριθµ.Νο.3/18-09-2007 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, µε την υπ' αριθµ.Νο.4/0201-2008 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την υπ' αριθμ. Νο.8/09-02-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
και με την υπ' αριθµ.Νο.9/30-06-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, είναι 1.100.000,00 ευρώ και διαιρείται σε έντεκα χιλιά-

δες (11.000) ονοµαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε µίας
εκατό (100,00) ευρώ.
3ii)

Από το αναληφθέν μετοχικό κεφάλαιο μέσα στην χρήση κατεβλήθησαν 1.100.000,00 ευρώ και οφείλονται 0,00 ευρώ.

4ii)

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα µε το άρθρο 43α παρ.1-γ 0 τεµ.

5ii)

Εκδοθέντες τίτλοι µε ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα (αρ.43α,
παρ. 1-ε και 42ε παρ. 1 Ο). 0 τεµ.

6ii)

Δεν έγινε απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δ.

Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

1ii)

Λοιπές προβλέψεις για υποτίμηση παγίων στοιχείων ή άλλων κινδύνων δεν υπάρχουν.

2ii)

Δεν υπάρχουν οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως ούτε υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις, άρθρο 43.

3ii)

Δεν υπάρχουν σημαντικές οφειλές ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και οι
οποίες δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

4ii)

Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη, καλυπτόμενες µε εμπράγματες ασφάλειες (άρθρο 43α, παρ.1-στ).

Ε.

Μεταβατικοί λογαριασμοί - λογαριασμοί τάξεως
Υπάρχουν Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 1.877,82 ευρώ ενώ
δεν υπάρχουν μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.
Επίσης υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως 1122.393,38 ευρώ.

ΣΤ. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.
Στην κλειόμενη χρήση δεν δόθηκε ποσό για αμοιβές οργάνων διοίκησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Αποτελέσματα Χρήσης
1)

Ο κύκλος των εργασιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε, παρ. 15,
εδ.α είναι:


Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων



Έσοδα παροχής Υπηρεσιών

463.745,13 €
0,00 €

2)

Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε είναι 0 άτομα.

3)

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές, ανέρχονται στο ποσό των 0,00 € (άρθρο 43α παρ.1-ιγ).

4)

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων
διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρίας (άρθρ043α, παρ.1-ιγ).

5)

Δεν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστές) άρθρο
43α, παρ.1-ιδ.

6) Δεν υπάρχουν δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών της Α.Ε.

Ζ.



Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, δεν υπάρχουν.



Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις, δεν υπάρχουν.



Έξοδα για σχηματισµό προβλέψεων, δεν υπάρχουν.



Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας είναι 70.521,82 ευρώ.



Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως είναι 31.894,06 ευρώ.



Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα είναι 77.390,01 ευρώ.



Έξοδα παραγωγής είναι 293.352,50 ευρώ.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

1ον) Οι μεταβολές των παγίων στοιχείων σε σχέση µε την απογραφή έναρξης είναι:
Ι.

Υπεραξία επιχείρησης, μηδέν

ΙΙ.

Γήπεδα- Οικόπεδα, μηδέν

IΙI. Κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων, μηδέν.
IV. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις, μηδέν.
V. Μεταφορικά Μέσα, μηδέν.
VI. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, 450,75 ευρώ.
VII. Έξοδα εγκαταστάσεων, 24,39 ευρώ.
2ον) Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις ούτε σχηματίσθηκαν προβλέψεις
για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.
3ον) Δεν υπάρχουν λογιστικές διαφορές και διαφορές φορολογικού ελέγχου.
4ον) Δεν υπάρχουν έξοδα ερευνών και ανάπτυξης ούτε παραχωρήσεις και
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή υπεραξία επιχείρησης

Θ.

Συμμετοχές

Δεν υπάρχουν συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε
ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, ούτε συντρέχει περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Ι.

Αποθέµατα

Απότμηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες απότμησης
του άρθρου 34 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων δεν έγινε, ενώ δεν
υπάρχουν διαφορές από αποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού.

ΙΑ.

Λοιπά

1ii)

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 227,25 ευρώ.

2ii)

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων, δεν υπάρχουν.

3ii)

Συναλλαγματικές διαφορές, δεν υπάρχουν.

4ii)

Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις, δεν υπάρχουν.

5ii)

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, δεν υπάρχουν.

6ii)

Έξοδα επομένων χρήσεων, 1.877,82 ευρώ.

7ii)

Το αποτέλεσμα της γενικής εκμετάλλευσης είναι ζημία -10.071,33
ευρώ, όπως και το αποτέλεσμα της χρήσης - 10.619,87 ευρώ .

Σέρρες 30/04/2015
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