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(Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει
με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-
           Παρεκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Αρθρο 42α-3:Παρέκκλιση από τις σχετι-
κές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε Δεν έγινε
απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη
σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που 
απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
αυτού.

(β) Αρθρο 42β-1: Παρέκλιση από την αρχή 
του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λο- Δεν έγινε
γαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως".

(γ) Αρθρο 42β-2: Καταχώρηση στον προ-
σιδιάζοντα λογ/σμό στοιχειου σχετιζομένου Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
με περισσότερους λογ/σμούς.

(δ) Αρθρο 42β-3: Προσαρμογή στη δομή 
και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
αρίθμηση,όταν η ειδική φύση της επιχεί-
ρήσεως το απαιτεί.

(ε) Αρθρο 42β-4: Συμπτύξεις λογ/μών του
Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβι- Δεν έγινε
κούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

(στ) Αρθρο 42β-5: Αναμορφώσεις κονδυ-
λίων προηγουμένης χρήσεως για να κατα- Δεν έγινε
στούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντί-
στοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης.

(α) Αρθρο 43α-1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 
των περιουσιακών στοιχείων και υπολογι- στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυ-
σμού των αποσβέσεων καθώς και των ξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. μειωμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο απο-

σβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέ-
ψεων υποτιμήσεως.
3.Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτι-
μήθηκαν με την μέση τιμή αγοράς. Μέθοδο απολ/μένη
παγίως από την επιχείρηση.

(β) Αρθρο 43α-1α: Βάσεις μετατροπής σε Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασ-
μένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστι-
κός χειρισμός των συναλλαγματικών δια-
φορών.

(γ) Αρθρο 43-2: Παρέκκλιση από τις μεθό-
σους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Δεν έγινε
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

(δ) Αρθρο 43-7β: Αλλαγή μεθόδου υπολο-
γισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους πα- Δεν έγινε
ραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών
αξιών.
(ε) Αρθρο 43-7γ: Παράθεση της διαφοράς,
μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθε- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
μάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας
τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

(στ) Αρθρο 43-9: Ανάλυση και επεξήγηση
της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάσει
ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
των πγίων περιουσιακών στοιχείων και 
παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού
Διαφορές Αναπροσαρμογής".



3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Αρθρο 42ε-8: Μεταβολές παγίων και
έξοδα εγκατ/σεως (Πολυετούς Αποσβέσεως)
1. Μεταβολές αξίας κτήσεως

Αξία κτήσεως Αυξήσεις Μειώσεις Αξία κτήσεως
21/6/2013 Αγορές Πωλήσεις 31/12/2014

Eξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης 0,00 256,83 0,00 256,83
Λοιπά έξοδα εγκ/σης 0,00 9.423,72 0,00 9.423,72
Σύνολο 0,00 9.680,55 0,00 9.680,55

Αξία κτήσεως Αυξήσεις Μειώσεις Αξία κτήσεως
21/6/2013 Αγορές Πωλήσεις 31/12/2014

Κτίρια & τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00 0,00
Μηχ/τα & τεχνικές εγκ/σεις 0,00 198.439,96 0,00 198.439,96
Μεταφορικά μέσα 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 0,00 8.926,26 0,00 8.926,26
Ακινητοποιησεις υπο εκτέλεση και προκ/λες 0,00 300,00 0,00 300,00
Σύνολο 0,00 240.166,22 0,00 240.166,22

2. Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Αποσβέσεις Μεταφο- Μειώσεις Αποσβέσεις
21/6/2013 χρήσεως ρές Αποσβέσεων 31/12/2014

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης 0,00 256,82 0,00 0,00 256,82
Λοιπά έξοδα εγκ/σης 0,00 4.419,69 0,00 0,00 4.419,69
Σύνολο 0,00 4.676,51 0,00 0,00 4.676,51

Αποσβέσεις Αποσβέσεις Μεταφο- Μειώσεις Αποσβέσεις
21/6/2013 χρήσεως ρές Αποσβέσεων 31/12/2014

Κτίρια & τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00
Μηχ/τα - Εγκ/σεις 0,00 15.418,93 15.418,93
Μεταφορικά Μέσα 0,00 2.276,52 0,00 2.276,52
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 0,00 2.083,24 2.083,24
Σύνολο 0,00 19.778,69 19.778,69

3.Αναπόσβεστη Αξία

21/06/2013 31/12/2014
Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης 0 0,01
Λοιπά έξοδα εγκ/σης 0 5.004,03
Σύνολο 0,00 5.004,04

21/06/2013 31/12/2014
Κτίρια & τεχνικά έργα 0,00 0,00
Μηχ/τα & εγκ/σεις 0,00 183.021,03
Μεταφορικά μέσα 0,00 30.223,48
Επιπλα-Σκεύη 0,00 6.843,02
Ακιντοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 300,00
Σύνολο 0,00 220.387,53

(β) Αρθρο 43-5δ: Ανάλυση πρόσθετων
αποσβέσεων Δεν έγιναν

(γ) Αρθρο 43-5ε: Προβλέψεις για υπο- Δεν σχηματίσθηκαν
τίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσια-
κών στοιχείων

(δ) Αρθρο 43-3ε: Ανάλυση και επεξή- Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου 3.825,00
γηση των ποσών των εξόδων εγκα- Έξοδα Αναδιοργανώσεως 5.598,72
ταστάσεως Σύνολο 9.423,72

(ε) Αρθρο 43-3γ: Τα ποσά και ο λογι-
στικός χειρισμός των συναλλαγματι-
κών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση κατά την πληρωμή Δεν συντρέχει περίπτωση
(δόσεων) και/η την αποτίμηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώ-
σεων,χρησιμοποιηθέντων αποκλειστι-
κά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

(στ) Αρθρο 43-4 εδαφ. α & β: Δεν υπάρχουν
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυ-
λίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως"

Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης
ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρή-
σεως".



4. Συμμετοχές
(α) Αρθρο 43α-1β: Συμμετοχές στο Δεν  υπάρχουν
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με πο-
σοστό μεγαλύτερο από 10% .

(β) Αρθρο 43α-1ιε: Σύνταξη ενοποιη-
μένων οικονομικών καταστάσεων στις Δεν  υπάρχουν
οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονο-
μικές καταστάσεις της εταιρείας.

5. Αποθέματα
(α) Αρθρο 43α-1ια: Αποτίμηση αποθε-
μάτων κατά παρέκκλιση από τους κα- Δεν έγινε παρέκκλιση
νόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43,για
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

(β) Αρθρο 43α-1ι: Διαφορές από υπο-
τίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων Δεν συντρέχει περίπτωση
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Αρθρο 43α-1δ: Κατηγορίες μετοχών Αριθμός Ονομαστική Σύνολο
στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κε- Αξία
φάλαιο. 394.500 1,00 394.500,00

(β) Αρθρο 43α-1ζ: Εκθοθείσες μετοχές
μέσα στη χρήση για αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου.

(γ) Αρθρο 43α-1ε και 42ε -10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα Δεν εκδόθηκαν
σ' αυτούς δικαιώματα.

(δ) Αρθρο 43α-1στ: Απόκτηση ιδίων
μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Αρθρο 42ε-14 εδάφ.δ: Ανάλυση Δεν  υπάρχουν
του λογ/σμού "Λοιπές προβλέψεις" αν
το ποσό είναι σημαντικό.

(β) Αρθρο 43α-1ζ: Οι οικονομικές δεσ-
μεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν
εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μη-
νιαίων παροχών και οικονομικές δεσ-
μεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

(γ) Αρθρο 43α-1ιβ: Πιθανές οφειλές Δεν υπάρχουν
σημαντικών ποσών φόρων και ποσό
φόρων που ενδεχομένως να προκύ-
ψουν σε βάρος της κλειομένης και των
προηγουμένων χρήσεων.

(δ) Αρθρο 43α-1στ: Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(ε) Αρθρο 43α-1στ: Υποχρεώσεις κα-
λυπτόμενες με εμπράγματες ασφά- Δεν υπάρχουν
λειες.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί
 Αρθρο 42ε-12: Ανάλυση των κονδυ-
λίων των μεταβατικών λογαριασμών Έξοδα επόμενων χρήσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα και Εξο- Ενοίκια Βιομηχανοστασίου Προκατ/θέντα 64.575,00
δα χρήσεως δουλευμένα.

64.575,00

9. Λογ/σμοί τάξεως
   Αρθρο 42ε-11: Ανάλυση των λογα-
ριασμών τάξεως. Δεν υπάρχουν



10.Χορηγηθείεσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
  Αρθρο 42ε-9: Εγγυήσεις και εμπράγ-
ματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν Δεν υπάρχουν
από την εταιρεία.

11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Αρθρο 43α-1γ: Αμοιβές μελών ορ-
γάνων διοικήσεως και διευθύνσεως Δεν υπάρχουν 
της εταιρείας.

(β) Αρθρο 43α-1ιγ: υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την Δεν υπάρχουν
παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοι-
κήσεως & διευθύνσεως της εταιρείας.

(γ) Αρθρο 43α-1ιδ: Δοθείσες προκατα- Δεν υπάρχουν
βολές και πιστώσεις σε όργανα διοι-
κήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστάς).

12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Αρθρο 43α-1η: Κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
κατά κατηγορίες. Προϊόντα 3.689.958,77

Εμπορεύματα 134.734,68
Λοιπών αποθεμάτων 9.970,00
Υπηρεσιών 8.271,15
Σύνολο 3.842.934,60

(β) Αρθρο 43α-1θ: Μέσος όρος του Μέσος όρος προσωπικού άτομα 27
απασχολουμένου κατά την διάρκεια Διοικητικό & οδηγοί  3
της χρήσεως προσωπικού και κατηγο- Εργατοτεχνικό προσωπικό 24
ρίες αυτού, με το συνολικό κόστος Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
τους.Διευκρινίζεται ότι,στο Διοικητικό Διοικητικού προσωπικού 28.033,13
(υπαλληλικό) προσωπικό,περιλαμβά- Κοινωνικές επιβαρύνσεις 8.512,53
νεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο Εργατοτεχνικό προσωπικό 314.782,54
προσωπικό και στο εργατοτεχνικό Κοινωνικές επιβαρύνσεις 89.483,62
προσωπικό οι αμοιβόμενοι με ημερο- Σ ύ ν ο λ ο 440.811,82
μίσθιο.

(γ) Αρθρο 42ε-15β: Εκτακτα & Ανόρ- Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
γανα έσοδα & έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 774,07

Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. Ταμείων 6,81
Έξοδα προηγ. Χρήσεων 2,20
Λοιπά έκτακτα έξοδα 0,01

783,09

(δ) Αρθρο 42ε-15β: Ανάλυση των λο- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
γαριασμών Εξοδα προηγούμενων Λοιπά έσοδα 13,71
χρήσεων και Εσοδα από προβλέψεις Err:522
προηγούμενων χρήσεων.

ΔΡΑΜΑ 10/06/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ 339313

ΑΚ 961994 ΑΕ 267448 ΑΡ.ΜΗΤΡ. 0013236 Α' ΤΑΞΗΣ


	2000

