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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 

της Α. Ε «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΙΟ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ» 

 

Παρ.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. 
 

(β) Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την 

αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 

εµφανίσεως του ισολογισµού και του 

λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». 

 

(γ) Άρθρο 42β Παρ.2 : Καταχώρηση στον 

προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 

σχετιζοµένου µε περισσότερους 

υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 

(δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρµογή στη δοµή 

και στους τίτλους των λογαριασµών µε 

αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της 

επιχειρήσεως το απαιτεί. 

 

(ε) Άρθρο 42β παρ.4 : Συµπτύξεις 

λογαριασµών ισολογισµού που αντιστοιχούν 

σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 

(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 

 

(στ) Άρθρο 42β παρ.5 : Αναµορφώσεις 

κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να 

καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως. 

∆εν έγινε. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

 

 

 

∆εν  έγινε. 

     

 

 

 

∆εν έγιναν. 

 

 

 

 

∆εν έγιναν. 
   

 

 

 

 

 

∆εν έγιναν. 

 

 

 

 

§ 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 



 

 

2

 

 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-α : Μέθοδοι 

αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των 

προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 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 έκταση και τη φύση αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων 

και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη 

1.  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής 

κτήσης τους,  ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής ή της 

αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό 

νόµο αξίας τους, η οποία είναι 

προσαυξηµένη µε την αξία των 

προσθηκών και βελτιώσεων. Στην 

παρούσα χρήση διενεργήθηκαν οι 

προβλεπόµενες από το νόµο 

αποσβέσεις σύµφωνα µε τους 

ανώτερους συντελεστές του 

Π.∆.299/2003.   

2.  ∆ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 

προβλέψεων υποτιµήσεως. 

3.   ∆εν υπάρχουν από αγορά 

προερχόµενα αποθέµατα 

(εµπορεύµατα κλπ.). 

4.  Η εταιρία  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ δεν  

υποχρεούται σε  τήρηση Βιβλίου 

Αποθήκης. 

5.  Συµµετοχές και χρεόγραφα δεν 

υπάρχουν 

6.  Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής 

καταθέσεως και µη εισηγµένοι στο 

χρηµατιστήριο , δεν υπάρχουν. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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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.» 

 

(γ) 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 λογιστική 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 κατάλληλων 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 δραχµές περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και 

λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών. 

 

(γ) Άρθρο 43 παρ.2 :  Παρέκκλιση από τις 

µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 

Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 

 

(δ) Άρθρο 43 παρ.7-β  : Αλλαγή µεθόδου 

υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών 

αξιών. 

 

(ε) Άρθρο 43 παρ.7-γ :  Παράθεση της 

διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 

αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆εν υπήρξαν, γιατί δεν υπήρχαν την 

31.12.2014 κονδύλια εκτός ζώνης 

ΕΥΡΩ.  

 

 

 

 

∆εν υπήρξε. 

 

 

 

∆εν υπήρξε. 
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τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

 

(στ) Άρθρο 43 παρ.9 :  Ανάλυση και 

επεξήγηση της γενοµένης µέσα  στη χρήση, µε 

βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογή της αξίας 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση  της κινήσεως του λογαριασµού 

«∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 

∆εν υπήρξε. 

 

 

 

 

 

 

H εταιρία δεν έχει δική της ακίνητη 

περιουσία. 

 

 

παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 

 

(α) Άρθρο 42ε παρ.8 :  Μεταβολές πάγιων 

στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως). 

 

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ : Ανάλυση 

πρόσθετων αποσβέσεων. 

(γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε :  Προβλέψεις για 

υποτίµηση ασώµατων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

(δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε : Ανάλυση και 

επεξήγηση των ποσών των εξόδων 

εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 

που αφορούν τη χρήση. 

 

(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 πάγιων στοιχείων. 

 

(στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α και β   

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως », 

«Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία 

επιχειρήσεως (GOODWILL) 

Επισυνάπτεται Πίνακας Μεταβολών Παγίων & 

εξόδων εγκατάστασης  
 

∆εν έγιναν. 

 

 

∆εν έγιναν. 

 

 

 

 

 

∆εν έγιναν. 

 

  

 

 

 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 
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παρ.4. Συµµετοχές. 
 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-β :  Συµµετοχές στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε 

ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 

 

(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία 

είναι απεριόριστα  ευθυνόµενος εταίρος 

 

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιε :  Σύνταξη 

ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

∆εν  συνέτρεξε  τέτοια   περίπτωση. 
 

 

 

 

∆εν  συνέτρεξε  τέτοια   περίπτωση. 

 

παρ.5.Αποθέµατα. 

 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ια : Αποτίµηση 

αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 

λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ι : ∆ιαφορές από 

υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 

οφείλόνται. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 
 

 

παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ : Κατηγορίες 

µετοχών, στις οποίες διαιρείται το 

µετοχικό κεφάλαιο. 

 

 

 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-γ : Εκδοθείσες 

µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίόυ. 

 

 

 

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10 

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ 

αυτούς δικαιώµατα. 

 

(δ) Άρθρο 43α παρ.1ιστ : Απόκτηση 

ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα 

χρήση. 

 

Σύνολο αξίας µετοχικού κεφαλαίου την 

31.12.2014: € 60.000,00 το οποίο αποτελείται 

από 3.000 ονοµαστικες µετοχές,  µη 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, ονοµαστικής 

αξίας  € 20    . 

 

 

∆εν εκδόθηκαν. 

 

 

 

 

 

∆εν εκδόθηκαν. 

 

 

 

 

∆εν αποκτήθηκαν. 
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§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 

(α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ  : Aνάλυση 

του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις » 

αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 

Σύµφωνα µε το άρθρό 43
α
 § 1-ιζ΄  

παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού 

των προβλέψεων αποζηµίωσης του 

προσωπικού. 

 

(β) Άρθρο 43α παρ.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 συνδεµένες επιχειρήσεις. 

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ : Πιθανές οφειλές 

σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά 

φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν 

σε βάρος της κλειόµενης και των 

προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν 

εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 

προβλέψεις. 

 

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ : 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 

5 έτη. 

 

(ε) Άρθρο 43α παρ.1-στ : Υποχρεώσεις 

καλυπτόµενες µε εµπράγµατες 

ασφάλειες. 
 

(στ) 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. 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

∆εν έγινε. 

 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 
 

 

 

 

 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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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.» 

 

(ζ) 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 λογιστική 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 κατάλληλων 

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.» 

 

παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 

(α) Άρθρο 42
ε
 παρ.12 : Ανάλυση των 

κονδυλίων των µεταβατικών 

λογαριασµών «Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα» και «΄Εξοδα χρήσεως 

δουλευµένα.». 

 

 

∆εν υπάρχουν. 
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παρ.9.Λογαριασµοί τάξεως 

 

(α) Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των 

λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που 

δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από 

τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

παρ.10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

(α) Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και 

εµπράγµατες ασφάλειες που 

χορηγήθηκαν από την εταιρία. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

παρ.11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ : Αµοιβές µελών 

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρίας. 

 

(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. 

 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : ∆οθείσες 

προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 

διοικήσεως (µέλη διοικητικών 

συµβουλίων και διαχειριστές). 

 

∆εν δόθηκαν. 

 

 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

∆εν δόθηκαν. 

 

παρ.12. Αποτελέσµατα χρήσεως. 
 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-η : Kύκλος 

εργασιών κατά κατηγορίες 

δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. 

(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 

εδάφια.). 

 

 

 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-θ : Μέσος όρος του 

απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 

αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. 

∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό 

(υπαλληλικό) προσωπικό» 

περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό 

αµειβόµενο προσωπικό και στο 

«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 

Πωλήσεις υπηρεσιών χονδρικής εσωτερικού:                          

€  371.698,70 

 

Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης    €        28,24 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2014:         € 371.726,94 

 

1.  Μέσος όρος προσωπικού άτοµα:      3 

2.  Κατηγορία : ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 

προσωπικό. 

3.  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :         - 

Μισθοί:                              € 51.404,88                          

- Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και      

        βοηθήµατα:                     € 0.00 

- Αποζηµιώσεις, λόγω απόλυσης     

                                                    € 0,00 
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αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

 

(γ) Άρθρο 42ε Παρ.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 παρ.1-ιγ,  παραθέτεται 

και αυτών ανάλυση (µε βάση τους 

λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του 

Γεν.Λογ.Σχεδίου). 

 

(δ)  Άρθρο 42ε Παρ.15-β : Ανάλυση των 

λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων 

χρήσεων», «΄Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων» και  «Έξοδα 

προηγούµενων χρήσεων». 

 

 

 

 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: € 172,26    

Αφορούν φορολογικά πρόστιµα και 

προσαυξήσεις.  
 

 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: €       0,00    

Αφορούν έσοδα από εκπτώσεις φόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

Έξοδα  προηγούµενων χρήσεων:€      0,00 

Αφορά φορολογικά πρόστιµα και 

προσαυξήσεις πρoηγουµένων χρήσεων  
  

 

παρ.13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της 

αρχής της πιστής εικόνας. 
 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ : Οποιεσδήποτε 

άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από 

ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 

αναγκαίες για την αρτιότερη 

πληροφόρηση των µετόχων και των 

τρίτων και εφαρµογή της αρχής της 

πιστής εικόνας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ  2014 

                    

   Α Ξ  Ι  Ε Σ        Κ T  Η  Σ Ε  Ω  Σ                Α  Π  Ο Σ   Β   Ε   Σ   Ε  Ι   Σ    

ΚΩ

∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΥΠΟΛΟΙΠ

Α 

ΠΡΟΣΘΗΚ

ΕΣ  

ΣΥΝΟΛ

Α   

ΥΠΟΛΟΙΠ

Α 

ΑΠΟΣΒΕΣΕ

ΙΣ 

ΣΥΝΟΛ

Α 

ΑΝΑΠΟΣ

Β. ΑΞΙΕΣ 

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31.12.2013 ΧΡΗΣΗΣ 

31.12.201

4   31.12.2013 ΧΡΗΣΗΣ 

31.12.201

4 2014 

11 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 1.400,00 0,00 1.400,00   1.399,99 0,00 1.399,99 0,01 

              

13 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ. 13.680,48 0,00 13.680,48   13.452,48 2.188,88 2.416,88 11.263,60 

              

14 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 71.674,11 850,02 72.524,13   71.669,54 850,00 

72.519,5

4 4,59 

              

16 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ & 1.144,67 0,00 1.144,67   1.144,66   1.144,66 0,01 

  

ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ             

ΣΥΝΟΛΑ 87.899,26 850,02 88.749,28   87.666,67 3.038,88 77.481,07 11.268,21 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

  

ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 

 

 ΛΙΟ∆ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Α.∆.Τ.  ΑΕ192860  Α.∆.Τ. Χ736518 
 


