
ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121324652000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) 

 

 1.  Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών 

   καταστάσεων-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν 

   της αρχής της πραγματικής εικόνας  

 

 (α)  Άρθρο 42α παρ. 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 παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής 

εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». 

  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

  (γ)  Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 

με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

  

 (δ)  Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβι-

κή αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

  (ε)  Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αρα-

βικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

  Δεν έγιναν. 

 

  (στ)  Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν 

ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 

  Δεν έγιναν.  

  

 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 
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  (α)  Άρθρο 43α παρ. 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 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξία τους, η οποία είναι προσαυ-

ξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 

αποσβέσεις. 

 (2)  Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

 (3)  Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, σε εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή-

ριο, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην τιμή κτή-

σεως τους και είναι:  

  Η εταιρεία κατέχει 10 εταιρικές μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χ 38,80 € =388,00 

€.   

 (4)  Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο 

αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις. 

  Δεν υπάρχουν.  

 (5)  Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χα-

μηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς 

τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 (6)  Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊό-

ντα, αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους, του κατά το 

τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

  Δεν υπάρχουν.  

 (7)  Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεών τους, 

μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως. 

  Δεν υπάρχουν.  

 (8)  Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του μέσου 

ετήσιου σταθμικού κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια. 

  

 (β)  Άρθρο 43α, παρ. 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 έ-

χουν 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 δυνατόν 

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 

αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια. 
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  Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

 (γ)  Άρθρο 43α, παρ. 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 μεθόδους 

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 λογι-

στική 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 κατάλ-

ληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση 

ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί. 

   

 (δ)  Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων 

σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

  (ε)  Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Ε-

φαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

  Δεν έγινε. 

 

  (στ)  Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους πα-

ραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

  Δεν έγινε. 

 

  (ζ)  Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθε-

μάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

  Η εταιρεία κατείχε την 31/12/2014 ,  11.774 μετοχές της Τρ. Πειραιώς με τιμή κτήσης 

1,70 € και συνολική αξίας κτήσης 20.015,00 €, τις οποίες  αποτίμησε με την αξία της 31/12/2014 που 

ήταν 0,910€  και εξ αιτίας της οποίας προέκυψε διαφορά  αποτίμησης 9.300.66 €. Το ποσό αυτό μετέ-

φερε σε χρέωση του λογαριασμού Αποθεματικού 41.02.95 «Ζημίες από υποτίμηση μετοχών εισηγμένων 

στο Χ.Α.». 

  

  (η)  Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδι-

κό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως 

του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 

  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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 3.  Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

  (α)  Άρθρο 42ε παρ. 8.: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως). 

  Τη 17.4.2013 με το συμβόλαιο Νο 11669/2013,  η εταιρεία μεταβίβασε στο ιδρυτικό 
μέλος της κ. Γεώργιο Αλεξανδράκη, τμήμα αγροτεμαχίου (αρ.329) έκτασης 4.096,76 τετ. μέτρων, αντί 
τιμήματος 7.374,17 €. Η εταιρεία σε συμμόρφωση της  περ. α , παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.1297/1972 
χρησιμοποίησε το προϊόν εκποίησης του αγροτεμαχίου για την πληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσι-
ο, που προϋπήρχαν της πώλησης και συγκεκριμένα κατέβαλε ποσό 14.501,75 ευρώ για εξόφληση  του 
ΦΠΑ 12/2012.  

Πέραν του ως άνω, παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάτα-

ξη στο τέλος του προσαρτήματος. 

 

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

  Δεν έγιναν.  

 

 (γ)  Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για ενδεχόμενη υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσι-

ακών στοιχείων. 

  Δεν σχηματίσθηκαν. 

 

  (δ)  Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πο-

λυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. 

  Αφορούν τα έξοδα ίδρυσης της Α.Ε. και την προμήθεια λογισμικού. 

 

  (ε)  Άρθρο 43 παρ. 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 της 

χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

  Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

  (στ)  Άρθρο 43α παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευ-

νών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-

χειρήσεως (GOODWILL)». 

  Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 4.  Συμμετοχές 

 

 (α)  Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύ-

τερο από 10%.  

  Δεν υπάρχουν. 
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 (β)  Άρθρο 43α παρ. 1-β: Όταν η A.E. (ή EΠE και οι EE κατά μετοχές) συμμετέχει στο κεφά-

λαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ., Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η A.E. (ή EΠE ή EE 

κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

  Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

 (γ)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες πε-

ριλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

  Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

 5.  Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

 

  (α)  Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτι-

μήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων και η έκταση επηρεασμού των αποτελε-

σμάτων χρήσης. 

  Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

  (β)  Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

 6.  Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  (α)  Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 

 Αριθμός Ονομ.αξία Συνολική αξία 

Κοινές ονομαστικές μετοχές 47.627 10,00 476.270,00 

 

  (β)  Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κε-

φαλαίου. 

  Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου. 

 

  (γ)  Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς 

δικαιώματα. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

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

  Δεν αποκτήθηκαν. 

 

6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις-Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων 
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 (α)  Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το πο-

σό είναι σημαντικό. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

 (β)  Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζο-

νται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές 

δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

  (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμ-

φανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

  - Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της, ώστε να καταστούν οριστι-

κές οι υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

  - Δεν γνωρίζουμε άλλες πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων και σε κάθε πε-

ρίπτωση αν τυχόν προκύψουν δεν θα είναι σημαντικές. 

 

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

  Δεν υπάρχουν. 

 

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

  Επί των ακινήτων της εταιρείας είναι εγγεγραμμένες προσημειώσεις υποθηκών συνολικού 

ύψους 500.000 €. 
 

 (στ)  Άρθρο 43α, παρ. 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, 

εφόσον 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 έ-

κταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 

δυνατόν 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 εύλο-

γες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια. 

  Δεν υπάρχουν. 
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 (ζ)  Άρθρο 43α παρ. 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 γνωστοποιού-

νται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους 

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 λογι-

στική 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 κατάλλη-

λων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση 

ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

  8.  Μεταβατικοί λογαριασμοί 

   Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».  

 α)  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

  Δεν υπάρχουν. 

  β)  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  Αφορούν την προπληρωμή ενοικίων ποσού € 22.800,00 των Σιλό Ν. Σκοπού που ανήκουν 

στην Ε.Α.Σ. Ν. Σερρών , για την οποία η εταιρεία αποδέχθηκε την πληρωμή συναλλαγματικών. Επίσης  

ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ποσού € 351,66.  

 

 9.  Λογαριασμοί τάξεως 

 

  Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 

  Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την ε-

ταιρεία. 

  Αναφερόμαστε σχετικά στην παρ.7ε ανωτέρω. 

 

 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
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  (α)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρεί-

ας. 

  Έχουν καταβληθεί στα μέλη του Δ.Σ αμοιβές για παρασχεθείσες υπηρεσίες βάσει σύμβα-

σης συνολικού ποσού € 17.500,00.  

 

 (β)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

 (γ)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη 

διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). 

  Δεν υπάρχουν. 

 

12. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

  (α)  Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφι-

κές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. α).  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εσωτερικού   Εξωτερικού        Σύνολο 

- Εμπορική ευρώ 3.445.701,00 984.533,58 4.430.234,58 

- Παροχή υπηρεσιών » 29.251,78 0,00 28.251,78 

Σύνολο ευρώ 3.474.952,78 984.533,58 4.459.486,36 

  

 β)  Άρθρο 43α παρ. 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 «εργατο-

τεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

 1)  Μέσος όρος προσωπικού άτομα      03 

 

2)   Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες : 

Διοικητικό (υπαλληλικό) 01 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 02 

Σύνολο 03 

   

 3)  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

  -  Διοικητικού (υπαλληλικού)   

Μισθοί ευρώ 30.299,30 
 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα » 8.251,62 
 

 ευρώ 38.550,92 
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  (γ)  Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλα-

δή 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 διατά-

ξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 

81.03 του Γεν.Λογ. Σχεδίου). 

 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   

     - Έκτακτες Ζημίες (φυσικές καταστροφές)  

     - Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων  

     - Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

Ευρώ 

Ευρώ 

Ευρώ 

17.651,33 

1.842,18 

2.676,14 

     -        Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα »   
 

       Σύνολο ευρώ 22.169,65 

 

 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

      Δεν υπάρχουν. 

 

  

   

   

 

  (δ)  Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», 

«Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων». 

   

     - Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις επισφ. πελατών ευρώ 16.131,31 

   

       Σύνολο ευρώ 16.131,31 

 

 

 

 (ε)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 

  Δεν υπάρχουν. 

 

 (στ)  Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το 

οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής 

φύσεως, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συ-

νολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

  Στην κλειόμενη χρήση καταβλήθηκαν  αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων  συνολικού ποσού € 1.068,64.  
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 (ζ)  Άρθρο 43α παρ. 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 εταιρείας. 

  Δεν υπάρχουν.  

 

Βαλτοτόπι Σερρών την 30 Μαίου 2015 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.              Ο Προϊστάμενος Λογιστηρί-

ου 

Και Δ-νων Σύμβουλος 
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