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ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 

ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 - 31/12/2014 

 

Κφριοι Μζτοχοι, 

Σφμφωνα με το άρκρο 43α παράγραφοσ 3 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπωσ αυτό 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του Π.Δ. 409/86, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ 

υποβάλλει και κζτει ςτθν κρίςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

5θσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/2014 - 31/12/2014), με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ςε αυτζσ 

και παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε. 

Οι προσ ζγκριςθ οικονομικζσ καταςτάςεισ καταρτίςτθκαν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνφμων Εταιρειϊν», του Κ.Φ.Α.Σ. και του καταςτατικοφ τθσ 

εταιρείασ, απεικονίηουν δε με ακρίβεια τθν οικονομικι κατάςταςι τθσ κατά τθν 31-12-

2014, κακϊσ και τα αποτελζςματα που πραγματοποιικθκαν κατά τθ χριςθ αυτι. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ, κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ελεγχόμενθσ 

εταιρικισ χριςεωσ, λειτοφργθςε εφρυκμα και τακτικά ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ και τον Νόμο, διοίκθςε δε τθν εταιρεία με ςφμπνοια και ομοφωνία ςτθν λιψθ 

αποφάςεων. 

Προκειμζνου να κατανοθκεί καλφτερα θ πορεία τθσ εταιρείασ, τόςο κατά τθ κρινόμενθ 

χριςθ όςο και κατά τισ επόμενεσ, είναι ανάγκθ να αναφζρουμε τθν ςυνεχι προςπάκεια 

εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ εταιρείασ μασ. Πιςτεφουμε ότι 

θ πορεία τθσ εταιρείασ μασ είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικι και ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ, 

δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Η εταιρεία μασ χάρισ ςτον δυναμιςμό τθσ και τθν βακειά γνϊςθ και εμπειρία που 

κατζχει ςτον τομζα εμπορίασ super-market, κα κατορκϊςει να ξεπεράςει το κλίμα κρίςθσ 

τθσ εποχισ, και κα αυξιςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ με τθν αναμενόμενθ μελλοντικι 

βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ διεκνϊσ αλλά και ςτθ χϊρα μασ. 

 

1. Εξζλιξθ των εργαςιών τθσ εταιρείασ 

Κατά τθν 5θ εταιρικι χριςθ θ εταιρεία ζκλειςε με κζρδθ 861.065,85 ευρϊ ζναντι 

952.289,01 ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ, δθλαδι υπιρξε μείωςθ κατά 9,58%. Ο κφκλοσ 

εργαςιϊν τθσ εταιρείασ από 14.402.463,54 ευρϊ του ζτουσ 2013 μειϊκθκε ςε 

14.353.107,231 ευρϊ το 2014, δθλαδι ςθμείωςε μείωςθ κατά 49.356,31 ευρϊ, ιτοι 

ποςοςτό μείωςθσ 0,34%. Επίςθσ, θ εταιρεία κατά τθ χριςθ 2014 πραγματοποίθςε μικτά 

κζρδθ εκμεταλλεφςεωσ 2.114.871,62 ευρϊ ζναντι 2.549.228,17 ευρϊ τθσ χριςεωσ 2013, 

ιτοι ποςοςτό μείωςθσ 17,04%. 
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2. Οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ  

Η πραγματικι οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ κεωρείται ικανοποιθτικι 

δεδομζνων των δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν και του μεγάλου ανταγωνιςμοφ που 

υπάρχει ςτον κλάδο και πρζπει να κεωρείται ότι ανταποκρίνεται ςτθν εμφανιηόμενθ 

εικόνα του Ιςολογιςμοφ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ. Τα ίδια κεφάλαια κατά τθν 31/12/2014 

ανζρχονται ςε ποςό 1.814.966,88 ευρϊ ζναντι 1.552.622,002 ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ 

χριςεωσ. 

 

Για τθ Γενικι Δομι του Ιςολογιςμοφ και τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ 

παρζχεται θ παρακάτω ανάλυςθ : 

Ζξοδα Ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκαταςτάςεωσ 1.037,82 0,02% 

Πάγιο Ενεργθτικό 768.410,46 17,19% 

Συμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 36.435,97 0,82% 

Αποκζματα 584.541,70 13,08% 

Απαιτιςεισ 513.384,01 11,49% 

Διακζςιμα 2.565.341,47 57,40% 

Μεταβατικοί Ενεργθτικοφ 0,00 0,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.469.151,43 100% 

   Ιδία Κεφάλαια 1.814.966,88 40,61% 

Προβλζψεισ 0,00 0,00% 

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 0,00 0,00% 

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 2.649.464,06 59,28% 

Μεταβατικοί λογαριαςμοί Πακθτικοφ 4.720,49 0,11% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 4.469.151,43 100% 

 

Οι βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ τθσ εταιρείασ για τθ χριςθ 2014, 

ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ, ζχουν ωσ εξισ: 

Αρικμοδείκτεσ οικονομικισ διάρκρωςθσ 

  

2014 
 

2013 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 
 

3.663.267,18 
= 81,97%  

3.745.005,80 
= 80,57% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 
 

4.469.151,43 
 

4.647.868,48 

         Πάγιο ενεργθτικό 
 

804.846,43 
= 18,01%  

901.674,82 
= 19,40% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 
 

4.469.151,43 
 

4.647.868,48 

         Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχει διατεκεί ςε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργθτικό. 

         Κδια κεφάλαια 
 

1.814.966,88 
= 68,50%  

1.552.622,02 
= 50,50% 

Σφνολο υποχρεϊςεων 
 

2.649.464,06 
 

3.074.317,25 

         Ο παραπάνω δείκτθσ  δείχνει τθν οικονομικι αυτάρκεια τθσ εταιρείασ. 

         Σφνολο υποχρεϊςεων 
 

2.649.464,06 
= 59,28%  

3.074.317,25 
= 66,14% 

Σφνολο πακθτικοφ 
 

4.469.151,43 
 

4.647.868,48 
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Κδια κεφάλαια 
 

1.814.966,88 
= 40,61%  

1.552.622,02 
= 33,41% 

Σφνολο πακθτικοφ 
 

4.469.151,43 
 

4.647.868,48 

         Οι παραπάνω δείκτεσ  δείχνουν τθν δανειακι εξάρτθςθ τθσ εταιρείασ  

         Κδια κεφάλαια 
 

1.814.966,88 
= 225,50%  

1.552.622,02 
= 172,19% 

Πάγιο ενεργθτικό 
 

804.846,43 
 

901.674,82 

         Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το βακμό χρθματοδοτιςεωσ των ακινθτοποιιςεων τθσ εταιρείασ από τα Κδια 
Κεφάλαια. 

         Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 
 

3.663.267,18 
= 138,26%  

3.745.005,80 
= 121,82% 

Βραχυπρόκεςμεσ  υποχρεϊςεισ 
 

2.649.464,06 
 

3.074.317,25 

         Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ 
με ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. 

         Κεφάλαιο κινιςεωσ 
 

1.009.082,63 
= 27,55%  

649.759,34 
= 17,35% 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 
 

3.663.267,18 
 

3.745.005,80 

         Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει ςε ποςοςτό το τμιμα του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ το οποίο 
χρθματοδοτείται από το πλεόναςμα των διαρκϊν κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόκεςμων 
υποχρεϊςεων). 

         Αρικμοδείκτεσ αποδόςεωσ και αποδοτικότθτασ 
Κακαρά αποτελζςματα 

εκμεταλλεφςεωσ  
861.065,85 

= 6,00% 
 

952.289,01 

= 6,61% 
Πωλιςεισ αποκεμάτων & 

υπθρεςιϊν  
14.353.107,23 

 
14.402.463,54 

         Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν απόδοςθ τθσ εταιρείασ χωρίσ το ςυνυπολογιςμό των εκτάκτων 
και ανόργανων αποτελεςμάτων. 

         Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ 
προ φόρων  

861.065,85 
= 5,95%  

952.289,01 
= 6,59% 

Σφνολο εςόδων 
 

14.469.670,20 
 

14.458.242,80 

         Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν ςυνολικι απόδοςθ τθσ εταιρείασ ςε ςφγκριςθ με τα ςυνολικά τθσ 
ζςοδα 

         Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ 
προ φόρων  

861.065,85 
= 47,44%  

952.289,01 
= 61,33% 

Κδια κεφάλαια 
 

1.814.966,88 
 

1.552.622,02 

         Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ.  

         Μικτά αποτελζςματα 
 

2.114.871,62 

= 14,73% 
 

2.549.228,17 

= 17,70% Πωλιςεισ αποκεμάτων & 
υπθρεςιϊν  

14.353.107,23 
 

14.402.463,54 

         Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει το ποςοςτιαίο μζγεκοσ του μικτοφ κζρδουσ επί των πωλιςεων τθσ 
εταιρείασ. 

 
3. Προβλεπόμενθ πορεία τθσ εταιρείασ, κίνδυνοι 

Η εταιρεία επενδφει ςυςτθματικά ςτισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τθσ και θ ποιοτικι 

εξυπθρζτθςθ αποτελεί προτεραιότθτα τθσ πολιτικισ τθσ προσ το δίκτυο πελατϊν και 

προμθκευτϊν. Βαςικόσ ςτόχοσ για το 2015 είναι θ αφξθςθ του τηίρου και θ ςυγκράτθςθ 
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των δαπανϊν, ϊςτε να υποςτεί το μικρότερο δυνατό πλιγμα λόγω τθσ δυςμενοφσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ τθν αγοράσ. 

Η εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κίνδυνο αγοράσ, 

μεταβολζσ ςε τιμζσ αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ. Το ςυνολικό 

πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνου τθσ εταιρείασ ζχει ωσ ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ 

πικανζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ χρθματοοικονομικι 

απόδοςι του. Η πολιτικι τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου εφαρμόηεται από τθ Διοίκθςθ τθσ 

εταιρείασ, θ οποία αξιολογεί τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ 

λειτουργίεσ τθσ και προβαίνει ςε ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ με επιλογι των 

κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν μείωςθ του κινδφνου. 

 
4. Τποκαταςτιματα εταιρείασ 

Η εταιρεία πζραν του κεντρικοφ καταςτιματοσ ςτο 1ο χλμ. Ηγουμενίτςασ 

Ιωαννίνων διατθρεί και 4 υποκαταςτιματα ςτο νομό Θεςπρωτίασ τα οποία βρίςκονται 

ςτισ κατωτζρω διευκφνςεισ: 

1. Επί τθσ οδοφ Κυρά Βαςιλικισ 17 ςτθν Ηγουμενίτςα 

2. Επί τθσ οδοφ 49 Μαρτφρων 11 ςτθν Ηγουμενίτςα 

3. Επί τθσ οδοφ 49 Προκρίτων ςτθν Παραμυκιά 

4. Επί τθσ οδοφ Βορείου Ηπείρου και Τηαβζλαινασ 10 ςτθν Ηγουμενίτςα 

 
5. Χρθματοοικονομικά μζςα 

Η εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα. Τα 

χρθματοοικονομικά μζςα τθσ εταιρείασ αποτελοφνται από κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ 

(όψεωσ), εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ. 

 
6. θμαντικά γεγονότα που ςυνζβθςαν από τθ λιξθ τθσ χριςθσ μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 

Μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ αυτισ δεν ζχει ςυμβεί κανζνα άλλο 

γεγονόσ, που κα μποροφςε να επθρεάςει ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ και τθν πορεία 

τθσ εταιρίασ. 

 
 
 

7. Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ που ακολοφκθςε θ Εταιρεία κακϊσ και οι μζκοδοι για τθν 

κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 01/01/2014 ζωσ 

31/12/2014 είναι αυτζσ που εφαρμόςκθκαν και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ και 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο Προςάρτθμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ζχει ςυνταχκεί και δθμοςιευκεί νομίμωσ. 

 

Διάθεση καθαρών κερδών: 

Τα κζρδθ τθσ χριςθσ ποςοφ 861.065,85 ευρϊ, μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου 

ειςοδιματοσ ποςοφ 213.802,71 ευρϊ και των λοιπϊν μθ ενςωμ/νων ςτο λειτουργικό 
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κόςτοσ φόρων ποςοφ 3.499,04 ευρϊ και τθν προςκικθ των κερδϊν προθγοφμενων 

χριςεων 661.029,43 ευρϊ προτείνεται να διανεμθκοφν ωσ ακολοφκωσ: 

Τακτικό αποκεματικό 24.905,48 

Κζρδθ εισ νζο 1.279.888,05 

φνολο 1.304.793,53 

 

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μζτοχοι, αφοφ λάβετε υπ' όψθ ςασ ότι ο Ιςολογιςμόσ 

καταρτίςκθκε εμπρόκεςμα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ 

Συναλλαγϊν, ςασ παρακαλοφμε: 

1. Να εγκρίνετε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 01/01/2014 ζωσ 31/12/2014. 

2. Να απαλλάξετε εμάσ και τουσ ελεγκτζσ από κάκε ευκφνθ για τα πεπραγμζνα τθσ 

χριςθσ 2014 ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό. 

3. Να διορίςετε ζνα (1) τακτικό και ζνα (1) αναπλθρωματικό ελεγκτι από το Σϊμα 

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τθ χριςθ 01/01/2015 ζωσ 31/12/2015. 

4. Να επικυρϊςετε τθν διανομι μερίςματοσ του υπολοίπου κερδϊν προθγοφμενων 

χριςεων (ζτουσ 2012), τθν οποία ενζκρινε θ ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 

τθσ 31-07-2014 ςυνολικοφ ποςοφ 322.773,24 ευρϊ. 

5. Να εγκρίνετε τθ μθ διανομι πρϊτου μερίςματοσ χριςθσ 2014. 

Ορίηεται θμερομθνία τθσ ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των κκ Μετόχων τθσ 

εταιρείασ θ 30θ Ιουνίου 2015 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.. 

 

Ηγουμενίτςα, 5 Μαΐου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟΤ Δ.. 

Ο  ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

  
  
  

ΞΕΝΟ ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η  

Βεβαιώνεται ότι η ανωτζρω ζκθεςη πεπραγμζνων του Διοικητικοφ Συμβουλίου, που 

αποτελείται από πζντε (5) ςελίδεσ, είναι αυτή που αναφζρεται ςτην Ζκθεςη Ελζγχου 

Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή που χορήγηςα με ημερομηνία 26/05/2015. 

 

Ιωάννινα, 26 Μαΐου 2015 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΑΛΛΕ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901 

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε.ο.ε. 
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International 

Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Π Ρ Ο  Α Ρ Σ Η Μ Α  
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΞΕΝΟΣ Α.Ε.» 
(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, 

κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) 
 
 

§ 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιί-

ζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο 
 
(α) Άξζξν 42α § 3: Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλν-
κηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγ-
καηηθήο εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

 
Γελ έγηλε. 
 

(β) Άξζξν 42β § 1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηαβιήηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζε-
σο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο».  
 
Γελ έγηλε. 
 

(γ) Άξζξν 42β § 2: Καηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε πε-
ξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 
 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 
 

(δ) Άξζξν 42β § 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή αξίζ-
κεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρείξεζεο ην απαηηεί. 
 
Γελ έγηλε. 

 

(ε) Άξζξν 42β § 4: πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο α-
ξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. 
 
Γελ έγηλε. 
 

(ζη) Άξζξν 42β § 5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή 
θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 
 
Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. 

 

§ 2 Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-α: Μέζνδνη απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ 
απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 
 

(1) Σα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία απνηηκήζεθαλ ζηελ ηηκή θηήζεώο ηνπο, ε νπνία είλαη πξνζαπ-
μεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο από 
ην Νόκν απνζβέζεηο.  

(2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο. 

(3) Τπάξρνπλ μεηοσέρ Α.Δ. πος δεν είναι ειζηγμένερ ζηο σπημαηιζηήπιο: 
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Α/Α Δπσλπκία Αμία θηήζεσο 

Aξηζκόο 

Μεην-

ρώλ 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

Δζσηεξηθή ιν-

γηζηηθή αμία 

Σειεπηαίνο δε-

κνζηεπκέλνο 

Ιζνινγηζκόο 

1 ΒΗΟ.ΠΑ.ΘΔ Α.Δ. 2.088,00 4 0,01% 114,10 31/12/2013 

2 ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 3.920,00 56 0,002% 2.851,89 31/12/2013 

 ΤΝΟΛΟ 6.008,00     

 

(4) Οι ζςμμεηοσέρ ζε λοιπέρ πλην Α.Δ. επισειπήζειρ (Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.):  

Α/Α Δπσλπκία Αμία θηήζεσο 

Aξηζκόο 

Μεην-

ρώλ 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

Δζσηεξηθή ιν-

γηζηηθή αμία 

Σειεπηαίνο δε-

κνζηεπκέλνο 

Ιζνινγηζκόο 

1 ΔΛ.Ο.Μ.Δ.. Δ.Π.Δ. 11.738,81 1 2,78% 14.179,27 31/12/2013 

 ΤΝΟΛΟ 11.738,81     

 

(5) Γελ ππάξρνπλ ηίηλοι με σαπακηήπα πποθεζμιακήρ καηαθέζεωρ και μη ειζηγμένοι ζηο σπημαηι-
ζηήπιο. 

(6) Σα από αγοπά πποεπσόμενα αποθέμαηα (εμποπεύμαηα, ππώηερ ύλερ, αναλώζιμα κ.λπ.) απνηη-
κήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή, κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαηά ην ηέινο ηεο 
ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο. 

(7) Γελ ππάξρνπλ από ιδιοπαπαγωγή πποεπσόμενα αποθέμαηα. 

(8) Γελ ππάξρνπλ ςπολείμμαηα θαη ςποπποϊόνηα. 

(9) Ζ ηηκή θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ πξώησλ & βνεζεηηθώλ πιώλ – αλαισζίκσλ πιηθώλ – αληαι-
ιαθηηθώλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ κέζνδν F.I.F.O., ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα. 

 

(β) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηδ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ 
εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, εθό-
ζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνη-
ρείν β, 

β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ε εύινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ 
θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο 
πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο, 

γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε 
θαη ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ 
είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ ηακεηα-
θώλ ξνώλ, 

δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιώλ ζε εύινγεο α-
μίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.» 

 
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε. 
 

(γ) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηζ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ 
εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ: 
- ε εύινγε αμία απηώλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζύκθσλα κε θάπνηα από ηηο 

κεζόδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ,  
- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ ησλ κέζσλ, θαη  

αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ 
ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύ-
ληαη: 

- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ είηε ησλ 
θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, 

- νη ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζώο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ 
πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί.» 
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Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε. 
 

(δ) Άξζξν 43α § 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν 
λόκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 
 
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε. 
 

(ε) Άξζξν 43 § 2: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαηά ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή 
εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 
 
Γελ έγηλε. 
 

(ζη) Άξζξν 43 § 7-β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσ-
γήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ 

 
Γελ έγηλε.  
 

(δ) Άξζξν 43 § 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. 
 

(ε) Άξζξν 43 § 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν, 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ 
ινγαξηαζκνύ «Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο». 
  
Γελ έγηλε αλαπξνζαξκνγή εληόο ηεο ρξήζεο. 

 

§ 3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηαζηάζεσο 
 

(α) Άξζξν 42ε § 8: Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέ-
ζεσο). 
 
Δπηζπλάπηεηαη πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 
 

(β) Άξζξν 43 § 5-δ: Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. 

 

Γελ έγηλαλ. 

 

(γ) Άξζξν 43 § 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
 
Γελ ζρεκαηίζηεθαλ. 
 

(δ) Άξζξν 43 § 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο 
απνζβέζεσο) πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε. 

 
Γελ ππήξμε κεηαβνιή εληόο ηεο ρξήζεο. 
 

(ε) Άξζξν 43 § 3-γ: Σα 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 ζηνη-
ρείσλ. 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
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(ζη) Άξζξν 43 § 4 εδάθ. α΄ θαη β΄: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη 
αλαπηύμεσο», «Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «Τπεξαμία επηρεηξή-
ζεσο (GOODWILL)». 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
 

§ 4.  πκκεηνρέο 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-β΄: πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν 
από 10%. 
 

Βιέπε § 2 (α) 4. 

 

(β) πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη απεξηόξηζηα επζπ-
λόκελνο εηαίξνο. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 

(γ) Άξζξν 43α § 1-ηε΄: ύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβά-
λνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

§ 5.  Απνζέκαηα 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-ηα: Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηηκήζεσο 
ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ.  

 
Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

 

(β) Άξζξν 43α § 1-η: Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη 
ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 

 

§ 6.  Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-δ: Καηεγνξίεο  κεηνρώλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην. 
 

 Αξηζκόο Ολνκ. Αμία πλνιηθή αμία 
Μεηνρέο (Ολνκαζηηθέο Κνηλέο) 3.610 100,00 € 361.000,00 € 

 

(β) Άξζξν 43α § 1-γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 
 
Γελ εθδόζεθαλ. 
 

(γ) Άξζξν 43α § 1-ε θαη 42ε § 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνύο δηθαηώκαηα. 
 

Γελ εθδόζεθαλ.  
 

(δ) Άξζξν 43α § 1-ηζη: Απόθηεζε ίδησλ κεηνρώλ κέζα ζηε παξνύζα ρξήζε. 
 
Γελ απνθηήζεθαλ. 
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§ 7.  Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο – Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

– Δθηόο Ιζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκνί - πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 
 

(α) Άξζξν 42ε § 14 εδαθ. δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Λνηπέο πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό ηνπ 
είλαη ζεκαληηθό .ύκθσλα κε ην άξζξν 43α § 1-ηδ΄, παξαηίζεηαη θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ 
πξνβιέςεσλ απνδεκηώζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ. 
 
Ζ εηαηξεία ζηελ παξνύζα ρξήζε δελ ζρεκάηηζε πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θσδ. 
Ν. 2190/1920. Αλ ε εηαηξεία ζρεκάηηδε ζρεηηθή πξόβιεςε απηή ζα ήηαλ ίζε κε 90.809,89 €. 
 

(β) Άξζξν 43α § 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη 
ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο 
δεζκεύζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 
 
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε. 
 

(γ1) Άξζξν 43α § 1-δα: Ζ θύζε θαη ν επηρεηξεκαηηθόο ζηόρνο ησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ δηαθαλνλη-
ζκώλ ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο απηώλ ζηελ εηαηξεία, εθόζνλ νη πξνθύ-
πηνληεο από απηνύο θίλδπλνη ή ηα νθέιε είλαη νπζηώδεηο θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο είλαη απαξαί-
ηεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξα-
θν. 
 

(γ2) Άξζξν 43α § 1-δα: Οη νπζηώδεηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία κε ηα ζπλδεόκελα 
κέξε, καδί κε ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηε θύζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδεόκελνπ κέξνπο, θαζώο 
θαη άιια ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο νηθν-
λνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΝΓΔΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΩΛΗΔΙ 

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΓΟΡΔ ΑΓΑ-

ΘΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗ-

ΡΔΙΩΝ 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ (Τ-

ΠΟΥΡΔΩΔΙ) 

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ 

ΥΡΗΔΩ 

Γεν υπάρχουν. 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 

    

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Γεν υπάρχουν.       

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΤΠΟ ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Γεν υπάρχουν. 

 

 

    

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ  ΛΟΙΠΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Γεν υπάρχουν. 

   ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ  ΜΔΛΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΓΟ ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΛΟΙΠΔ ΔΠΙ-

ΒΑΡΤΝΔΙ 

ΠΩΛΗΔΙ ΑΓΑ-

ΘΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔ-

ΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  0,00 0,00 
0,00 

ΑΜΟΙΒΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 

ΔΝΟΙΚΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 0,00 76.781,06 0,00 
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ΑΜΟΙΒΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Δ-

ΜΗΝΑΡΙΩΝ 4.900,00 0,00 
0,00 

ΜΙΘΟΙ ΓΙΑ ΔΞΑΡΗΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 4.900,00 76.781,06 0,00 

 

      

ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΠΟ ΜΔΛΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟ ΣΔ-

ΛΟ ΣΗ ΥΡΗΗ 

      

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. 0,00 0,00 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 0,00 0,00 

 

 (δ) Άξζξν 43α § 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ ελδερν-
κέλσο λα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηνκέλεο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ εκ-
θαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. 
 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο γηα ηελ πξώηε ππεξδσδεθάκελε 
ρξήζε πνπ έιεμε ην 2010, θαζώο θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελ-
δερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα ειεγρζεί θαη ζα 
νξηζηηθνπνηεζεί ν έιεγρνο. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηό λα πξνβιεθζεί 
ζην παξόλ ζηάδην θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηα-
ζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό. 

Γηα ηελ ρξήζε 2013 έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ 
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη έρεη δνζεί ζηελ εηαηξεία 
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό ρσξίο λα πξνθύπηνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο. 

Γηα ηε ρξήζε 2014 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ 
Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 4174/2013). Ο έιεγ-
ρνο ηεο ρξήζεο 2014 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη 
λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2014. (Αλ κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηη-
κνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 
 

(ε) Άξζξν 43α § 1-ζη: Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από 5 έηε. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 

 

(ζη) Άξζξν 43α § 1-ζη: Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

(δ) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηδ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εύ-
ινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, εθόζνλ 
ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β, 

β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ε εύινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ 
θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο πνπ 
έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο. 

γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη 
ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είλαη 
δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ 
ξνώλ, 

δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιώλ ζε εύινγεο αμίεο 
πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.» 
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Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
 

(ε) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηζ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη 
ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ: 

- ε εύινγε αμία απηώλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζύκθσλα κε θάπνηα από ηηο 
κεζόδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ,  

- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ ησλ κέζσλ, θαη  

αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε 
ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ είηε ησλ θα-
ηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, νη ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, 
θαζώο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ ζηνηρεί-
σλ ζα αλαθηεζεί.» 

 
Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

§ 8. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 
 

- Άξζξν 42ε § 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έμνδα επνκέλσλ 
ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα». 
 
«Έξοδα σπήζεωρ δοςλεςμένα»   
Ο.Σ.Δ € 652,00 
ΤΓΡΔΤΖ € 63,00 
ΔΝΟΗΚΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ € 3.125,00 
ΚΗΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ € 880,49 

ύλνιν € 4.720,49 

 

§ 9. Λνγαξηαζκνί ηάμεσο 
 

-  Άξζξν 42ε § 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε ππν-
ρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο § 10. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 

§ 10.  Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 
 
- Άξζξν 42ε § 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία. 
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

§ 11.  Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-ηγ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 325/1994: Ακνηβέο κε-
ιώλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή βιέπε αλάιπζε ζε §7 (γ2). 
 

(β) Άξζξν 43α § 1-ηγ: Τπνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απν-
ρσξήζαληα ηελ παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 

15 of 19



ΞΔΝΟ Α. Δ. 

Πξνζάξηεκα ρξήζεο 2014 
 

8/10 

(δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Γνζείζεο  πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνη-
θεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή βιέπε αλάιπζε ζε §7 (γ2). 
 

§ 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-ε: Κύθινο εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο 
αγνξέο. (Ο θύθινο εξγαζηώλ ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε § 15 εδάθην α’). 
 

Πωλήσεις    
Δκπνξεπκάησλ € 13.860.832,10 
Τπεξεζηώλ € 492.275,13 

ύλνιν € 14.353.107,23 

 

(β) Άξζξν 43
α
 § 1-ζ: Μέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπη-

θνύ θαη θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Γηνηθεηηθό (ππαιιε-
ιηθό) πξνζσπηθό» πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην «εξγαηνηε-
ρληθό πξνζσπηθό» νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην. 
 
 (1) Μέζορ όπορ πποζωπικού, άηνκα 74 
 
(2) Μέζορ όπορ πποζωπικού καηά καηηγοπίερ: 

 Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) πξνζσπηθό, άηνκα 51 
 Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό, άηνκα 23 

 74 
   
(3) Αμοιβέρ και έξοδα πποζωπικού:   
- Γιοικηηικού (ςπαλληλικού) πποζωπικού:   

 Μηζζνί € 517.398,23 
 Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο & βνεζήκαηα € 133.550,57 

- Δπγαηοηεσνικού πποζωπικού:   
 Μηζζνί € 250.368,20 
 Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο & βνεζήκαηα € 63.534,21 

ύλνιν € 964.851,21 
 

(γ) Άξζξν 42ε § 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 δεκηέο» θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαηάμε-
σο ηνπ άξζξνπ 43α § 1-ηγ, παξαηίζεηαη θη απηώλ αλάιπζε (κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο 81.02 θαη 
81.03 ηνπ Γελ. Λνγ. ρεδίνπ). 
 
«Έκηακηα & ανόπγανα έζοδα»: 

- Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ € 58.646,00 
 
«Έκηακηα & ανόπγανα έξοδα»: 

- Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο € 919,13 
 

(δ) Άξζξν 42ε § 15-β: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ». 
 
Γελ ζπληξέρεη. 
 

(ε) Άξζξν 43α § 1-θ: «Γηαθξηηή παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθν-
λνκηθό έηνο ν λόκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό γξαθείν: 

16 of 19



ΞΔΝΟ Α. Δ. 

Πξνζάξηεκα ρξήζεο 2014 
 

9/10 

- Γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 
- ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξεώζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θύζεο, 
- ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξεώζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ, 
- ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξεώζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο». 

 
ηελ θιεηόκελε ρξήζε γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
ρξήζεο 2013 θαη γηα ακνηβή ρνξήγεζεο θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ρξεώζεθε ην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ 15.000,00 επξώ. Γελ ρξεώζεθαλ από ηελ Διεγθηηθή Δηαηξεία ακνηβέο γηα ινηπέο εξγαζίεο. 
 

§ 13.  Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε θαη 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο 
 

Άξζξν 43α § 1-ηδ: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ή 
πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκν-
γή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο. 
 
Με ηελ από 31/07/2014 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ έγηλε ε δηαλνκή 
ηνπ ππνινίπνπ θεξδώλ ηεο ρξήζεσο 2012 ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 322.773,24, ην νπνίν ηίζεηαη 
ζηελ επηθύξσζε ηεο κέιινπζαο λα ζπλέιζεη ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. Σα ελ ιό-
γσ θέξδε δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ππό έγθξηζε πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ δεδνκέλνπ όηη απ-
ηά κε ηελ θαηαβνιή ηνπο ζηνπο κεηόρνπο κείσζαλ ηζόπνζα «ην ππόινηπν Κεξδώλ εηο λέν». 
 

Ζγνπκελίηζα, 30 Απξηιίνπ 2015 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΙ-

ΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΟΤ Γ. 

Ο  ΛΟΓΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΝΟ 

ΠΔΣΡΟ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΦΤΡΑΡΙΓΗ 

ΓΔΩΡΓΙΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΒ 816680 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 816093 ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 24 

 

Β Δ Β Α Ι Ω  Η 

 
Βεβαιώνεηαι όηι ηο ανωηέπω Πποζάπηημα, πος αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ και ένα ζςνημμέ-
νο πίνακα, είναι αςηό πος αναθέπεηαι ζηην Έκθεζη Δλέγσος ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογι-
ζηή πος σοπήγηζα με ημεπομηνία 26/05/2015. 

 
Ησάλληλα, 26 Μαΐνπ 2015 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΡ. ΚΑΛΛΔ 
Αξ Μ ΟΔΛ 15901 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΞΔΝΟ Α. Δ. 

Πξνζάξηεκα ρξήζεο 2014 
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Π Ι Ν Α Κ Α    Μ Δ Σ Α Β Ο Λ Η    Π Α Γ Ι Ω Ν 
 
 

Καηεγνξία παγίνπ Α Ξ Ι Α   Κ Σ Η  Δ Ω  Α Π Ο  Β Δ  Δ Ι  

Αλαπόζβεζην 

ππόινηπν 

31/12/2014 

 Τπόινηπν 

31/12/2013 

Αγνξέο ρξ. 

2014 

Πσιήζεηο 

/ κεηώζεηο 

ρξ. 2014 

Τπόινηπν 

31/12/2014 

Τπόινηπν 

31/12/2013 

Απνζβέζεηο 

ρξ. 2014 

Μεηώζεηο 

ρξ. 2014 

Τπόινηπν 

31/12/2014 

Δδαθηθέο εθηάζεηο 23.609,22 0,00 0,00 23.609,22 0,00 0,00 0,00   23.609,22 

Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 106.669,06 0,00 0,00 106.669,06 47.913,51 3.918,25 0,00 51.831,76 54.837,30 

Μερ/ηα – Λνηπόο 
κερ/θόο εμνπιηζκόο 29.097,22 0,00 0,00 29.097,22 22.403,81 1.136,97 0,00 23.540,78 5.556,44 

Μεηαθνξηθά κέζα 137.660,03 0,00 0,00 137.660,03 130.520,55 2.638,02 0,00 133.158,57 4.501,46 

Έπηπια θαη ινηπόο εμν-
πιηζκόο 1.436.757,48 22.718,98 0,00 1.459.476,46 667.716,28 111.854,14 0,00 779.570,42 679.906,04 

Έμνδα Δγθαηαζηάζεσο 6.429,05 0,00 0,00 6.429,05 5.241,19 150,04 0,00 5.391,23 1.037,82 

ύλνιν 1.740.222,06 22.718,98 0,00 1.762.941,04 873.795,35 119.697,42 0,00 993.492,77 769.448,28 
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