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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013 - 31.12.2013
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

§ 1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των
ετησίων οικονομικών 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 αμετάβλητου της δομής και
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και
του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή
και στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση, 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 συγχώνευση λογαριασμών.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των
προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας
τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο
αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της
κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Για τον
προσδιορισμό της τιμής κτήσεως χρησιμοποιήθηκε, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση η μέθοδος FIFO.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής
σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών.

Δεν υπάρχουν
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(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις
μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των
κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) 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.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στην χρήση, με
βάσει ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε καμιά αναπροσαρμογή.

(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη
αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

(η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση
χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν
έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του κωδικ.
Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

§ 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Ως πίνακας 1 σελίδα 3

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων
αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Ενδεχόμενη πρόβλεψη
υποτίμηση της αξίας ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκε.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Ως πίνακας 2 σελίδα 3

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την
αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων
ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

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 επιχειρήσεως
(GOODWILL)».

Ως πίνακας 3 σελίδα 3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μεταβολές παγίων στοιχείων.
ΑΞΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΧΡΗΣΗΣ

31/12/12

1. Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ

31/12/13

31/12/13

424.689,50

1.800,00

0,00

0,00

0,00

6.409,50

386.248,47

40.241,03

3.183,73

0,00

0,00

0,00

0,00

138,48

2.629,65

554,08

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

42.897,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.715,90

11.443,98

31.453,47

4. Μηχανήματα και
λοιπός μηχανολογικός

181.097,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1.051,10

166.814,70

14.282,62

5. Μεταφορικά μέσα

481.378,66

6.450,00

35.914,34

0,00

0,00

16.830,99

417.399,92

34.514,40

6. Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

100.965,71

3.414,72

0,00

0,00

0,00

1.293,11

88.642,21

15.738,22

0,00

1.627,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.627,50

1.234.212,37

13.292,22

35.914,34

0,00

0,00

27.439,08

1.073.178,93

138.411,32

2. Παραχωρήσεις
και δικαιώματα
βιομηχανικής
ιδιοκτησίας

εξοπλισμός

7. Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση και προκ/λές
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΚΤΗΣΗΣ

2013

31/12/13

31/12/12
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
.ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
Σύνολο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31/12/13

ΑΞΙΑ

149.366,30

0,00

149.366,30

4.730,00

114.974,64

34.391,66

265.072,71

0,00

265.072,71

0,00

265.072,63

0,08

10.250,49

1.800,00

12.050,49

1.679,50

6.201,20

5.849,29

424.689,50

1.800,00

426.489,50

6.409,50

386.248,47

40.241,03

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας».
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
31/12/12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.183,73

ΑΓΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΚΤΗΣΗΣ

2013

31/12/13

0,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤH

ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31/12/13

3.183,73

ΑΞΙΑ

138,48

2.629,65

554,08

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρία συμμετέχει
1) Στην "ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ" με ποσοστό 50%
2) Στην "ROBERT MATRA ΑΒΕΕ" με ποσοστό 60%
3) Στην "MACOPLEX A.E." με ποσοστό 65,50%

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει ή περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Η έκταση
επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης,
σε περίπτωση που στη μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρία, έγινε
παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται
καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών,
στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Ονομαστικές μετοχές μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αριθμός
Ονομαστική αξία
Συνολική Αξία
100.000
100,00
10.000.000,00
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(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές
μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τη διάρθρωση των ιδίων
κεφαλαίων και την εσωτερική αξία της μετοχής τα έτη 2012 και 2013.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αριθμός ονομαστικών μετοχών
Ονομαστική αξία μετοχής
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Διάφορα αποθεματικά
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς
δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων
μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

31/12/2012
100.000
100,00
10.000.000,00

31/12/2013
100.000
100,00
10.000.000,00

16.800.000,00
-5.049.724,79
21.750.275,21

16.800.000,00
-6.140.621,51
20.659.378,49

217,50

206,59

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του
λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το
ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

(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 οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν
σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται
στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2006. Η χρήσεις 2007 εως και 2010
είναι ανέλεγκτες και ως εκ τούτου οι αναγραφόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
δεν είναι οι οριστικές. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί
στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994. Από τους ελέγχους αυτούς,
που ολοκληρώθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων
οικονομικών καταστάσεων, δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
πέραν αυτών που εμφανίζονται στο λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Ισολογισμού «Γ.ΙΙ.5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη». Το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2013 προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12, τελευταίο εδάφιο:
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)

0,00

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (56.01)

0,00

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά
στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι
κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι
εμπράγματες ασφάλειες στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόμενης παρ. 10).

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

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

Δεν υπάρχουν.
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§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.

-

Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ.
Αμοιβές Διευθ. Συμβούλου
Έξοδα παραστάσεως Δ.Σ.
Αμοιβές Διευθυντών (περιλαμβάνονται και στην
§. 12Β3 αμοιβές και έξοδα προσωπικού)

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση
τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και
διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

0,00
0,00
0,00
37.190,53
37.190,53

§ 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’).

Εμπορική δραστηριότητα.
- Εσωτερικού
- Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
- Εξωτερικού

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του
απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού 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
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(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό:
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:

Άτομα
Άτομα

37
17

8.985.476,31
127.799,69
56.439,07
9.169.715,07

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα (60.03)
- Εργατοτεχνικού προσωπικού
Ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα (60.04)

(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 ζημίες» και «έκτακτα
κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιη, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν.
Λογ.Σχεδίου).
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των
λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

(ε) Άρθρο 43α § 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε
φορά.

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : (81.00)
- Συναλλαγματικές διαφορές
- Πρόστιμα και προσαυξήσεις (φορολ. & ΚΟΚ)
Έκτακτες ζημίες : (81.02)
- Καταστραφέντα αποθέματα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα : (81.01)
- Συναλλαγματικές διαφορές
Έκτακτα κέρδη : (81.03)
- Δεν υπάρχουν
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων : (82.01)
- Δεν υπάρχουν

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων :
- Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων : (82.00)
- Πρόστιμα μετ. μεσων και ασφ. ταμείων
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935.428,52
245.970,55
1.181.399,07
251.369,50
68.104,20
319.473,70
101,22
10.701,75
10.802,97
3.000,00
3.000,00
204,41
204,41
0,00
0,00
0,00

0,00
2.537,61

Δεν υπάρχουν.
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(στ) Άρθρο 43α § 1-ιη: Οποιεσδήποτε
άλλες
πληροφορίες
που
κρίνονται
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της
αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων
και των τρίτων και της παρουσίασης μιας
πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Η Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Η αντιπρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ
ΑΔΤ. ΑΒ 623661/06

ΕΛΕΝΗ Θ. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΔΤ. Ρ 567443/94

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΙΓΝΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 502852/06

Βεβαιώνεται ότι το προσάρτημα αυτό, που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτό που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 03 Ιουνίου 2014
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΚΡΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 28 131

Accountants &
business advisers

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132
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