
 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε.» 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει, 
με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) 

 
 

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που 
έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 
 
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικο-
νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της 
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. 
 
Δεν έγινε 
 
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανί-
σεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».  
  
Δεν έγινε 
 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με πε-
ρισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
   
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική α-
ρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 
   
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
   
Δεν έγινε 
 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοει-
δή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
Δεν χρειάστηκε να γίνουν 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 
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(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 
 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιο-
κατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προ-
σαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 
νόμο αποσβέσεις. 
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτι-
μήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της 
χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. 

(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο FIFO (τελευταίας 
αγοράς), η οποία ακολουθείται πάγια. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-
σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και 
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυ-
νατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-
ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η 
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πε-

ποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων 
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σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμο-
γή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 
 
Δεν έγινε 
 
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγω-
γής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών 
 
 
Δεν έγινε 
 
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων 
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά 
 
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, 
αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως 
του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 
 
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απο-
σβέσεως). 
 
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας ως Παράρτημα 1, με τις πληροφορίες που απαιτεί η 
διάταξη  
  
 
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
Δεν έγιναν 

 
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
   
Δεν σχηματίστηκαν  
 
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
 
 
 
 
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος 
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της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοι-
χείων. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
 
 (στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-
χειρήσεως (GOODWILL)». 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια  
 
§ 4.  Συμμετοχές 
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% . 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
 
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευ-
θυνόμενος εταίρος.   
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή 
 
§ 5.  Αποθέματα 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσε-
ως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  
 
Δεν έγινε παρέκκλιση 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λό-
γοι στους οποίους οφείλονται. 
 
Δεν υπάρχουν  
 
§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 

 Αριθμός Ονομαστική 
Αξία 

Συνολική Αξία 

• Κοινές ονομαστικές μετοχές   168.004 5,00 € 840.020,00 € 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Δεν εκδόθηκαν 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 
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Δεν εκδόθηκαν 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 
  
Δεν αποκτήθηκαν  
 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός 
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που 
είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των 
προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. 
 
Δεν υπάρχει 
 

 
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται 
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομι-
κές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄(1): - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού δια-
κανονισμών(2) της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον 
οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους εί-
ναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί  
 
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συ-
νήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη(3), μαζί με τα ποσά των συ-
ναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφο-
ριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εται-
ρείας. 
 
Δεν υπάρχουν  

 

 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχο-
μένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμ-

                                            
(1)  Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για ισο-

λογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά. 
(2)  Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας 

2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά  περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού κινδύνων και 
οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες συνδυασμέ-
νης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη, διακανονισμούς παρα-
λαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών και επιχειρήσεων μη 
ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισμούς χρηματοδοτικής μί-
σθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ.. 

(3)  Για την έννοια του όρου «συνδεόμενα μέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ 
(L224/16.8.2006) και το ΔΛΠ 24. 
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φανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2011. Από τον έλεγχο των χρήσεων 2009 
έως και 2011 προέκυψαν συνολικές φορολογικές διαφορές προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 
84.483,18 από τις οποίες βάρυνε την διάθεση της χρήσεως με ποσό ευρώ 45.030,78 με το υπολοι-
πόμενο ποσό ευρώ 39.452,40 να βαρύνει την επόμενη χρήση. 
Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογι-
στών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορο-
λογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έ-
χουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις) 
 
 
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-
σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και 
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυ-
νατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-
ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιού-
νται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξί-
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ας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοι-
χείων θα ανακτηθεί.»   

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».  
 
 
Δεν υπάρχουν 
 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 
-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υπο-
χρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.   
 
Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ποσού € 45.819,09 αφορά ανεξόφλητα μισθώματα αυ-
τοκινήτων καθώς επίσης λοιποί λογαριασμοί τάξεως ποσού € 41.393,14 που αφορά την φορολογι-
κή αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
Δεν υπάρχουν 
  

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
Καταβλήθηκαν μισθοί ποσού € 299.929,04 για παρεχόμενες υπηρεσίες πέραν των κύριων καθηκόντων τους 
ως Διοικητικών Συμβούλων. 
Αμοιβές βάση συμφωνητικού ποσό € 75.000,00 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε α-
ποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες  προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοι-
κητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 
 
Δεν υπάρχουν  

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
 
   
Εμπορικής δραστηριότητας: 
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   - εσωτερικού       € 6.071.706,19 
    
 
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσω-
πικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο 
«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

   
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα      25 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  
-   Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό / άτομα           25 
Σύνολο άτομα 25 
  
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:   
      Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:   

- Μισθοί € 903.534,23 
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα € 173.471,64 
- Αποζημιώσεις  €               0,00 

 € 1.077.005,87 
 
 
 (γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά 
των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  
 
«Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ποσού € 5.271,82 που αφορά λοιπά έκτακτα έσοδα. 
 
«Έκτακτες ζημίες» ποσό € 1.120,00 αφορά κλοπή  χρηματικού ποσού από το ταμείο της εταιρείας 
που έγινε στα γραφεία τις εταιρείας μας στις 12 Νοεμβρίου 2013. 
  
   
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα 
από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 
 
Δεν υπάρχουν 
 
 
(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το 
οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 
 
Στην κλειόμενη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ποσό € 
4.136,00 και για την εργασία της φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του 
Ν.2238/1994 ποσό € 4.400,00. 
Δεν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές εργασίες. 

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή 
της αρχής της πιστής εικόνας 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατά-
ξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων 
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.   
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Δεν υπάρχουν 
 

Αιγάλεω, 17 Απριλίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &     
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ       
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
Α.Δ.Τ. Τ 148235 Α.Δ.Τ. Π 687118 Α.Δ.Τ. ΑΗ 597483 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 

Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 2192 
 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από οκτώ σελίδες (8) και ένα συνημμένο 
πίνακα μεταβολής παγίων ως Παράρτημα 1, είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χο-
ρηγήσαμε με ημερομηνία 5 Μαίου 2014. 
 
 

Αθήνα, 5 Μαίου 2014 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 
ΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝ. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15551 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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