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(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
της εταιρείας)
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 οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε
απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
αυτού.

Δεν έγινε

β) Άρθρο 42β-Ι: 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
επιχειρήσεως απαιτεί.

Δεν έγινε

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 περαστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Άρθρο 43α-Ια: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών
στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των
προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν
στην αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού
προβλέψεων αποτιμήσεως
3) Τα από αγορά προερχόμενα αναλώσιμα υλικά
αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.

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

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 43-2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές

Δεν έγινε

αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
δ) Άρθρο 43-2β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως
ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

ε) Άρθρο 43-7γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας
αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της
τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν έγινε

στ) Άρθρο 43-9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη
χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του
λογαριασμού <Διαφορές αναπροσαρμογής>

Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των
παγίων βάση του Ν. 2065/92

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
α) Άρθρο 42ε – 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43-5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43-5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

στ) Άρθρο 43-4 εδάφια α και β: Ανάλυση και επεξήγησης των
κονδυλίων <έξοδα ερευνών και αναπτύξεως> <Παραχωρήσεις και
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας> και <Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)>

Δεν υπάρχουν

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
α) Άρθρο 43α-Ιβ: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων
με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α-Ι, ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
α) Άρθρο 43α-Ιδ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το
μετοχικό κεφάλαιο.

Κοινές ονομαστικές μετοχές
158.4587Χ2,93=464.281,94

β) Άρθρο 43α-Ιγ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 43α-Ι, ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα
χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α) Άρθρο 42ε – 14 εδαφ.6: Ανάλυση λογαριασμού <Λοιπές
προβλέψεις> αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α-Ι, στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5
έτη

Δεν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43α-Ι, στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 42ε – 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών <Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα> και <Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα>.

Δεν υπάρχουν

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Άρθρο 42ε-ΙΙ: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της
επόμενης παρ. 10

Δεν υπάρχουν

9. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Άρθρο 42ε-0: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
α) Άρθρο 43α-Ι, ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή
αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α-Ι, ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε
όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και
διαχειριστές.

Δεν υπάρχουν

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
α) Άρθρο 42α-15, β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων
εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών <έκτακτα και
ανόργανα έξοδα> και <έκτακτα και ανόργανα έσοδα>
β) Άρθρο 42α-Ι, 15,β: Ανάλυση των λογαριασμών <Έσοδα
προηγούμενων χρήσεων>, <Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων> και <Έξοδα προηγούμενων χρήσεων>

Μεταφορά αποσβέσεων των
επιχορηγούμενων παγίων στοιχείων
από το ΕΣΠΑ
Δεν υπάρχουν
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