ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009212601000

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014
(Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν.3190/1955 θαη 2190/1920 όπσο ηζρύνπλ)

1.ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλΠαξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο
(α) Αξζξν 42α-3:Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηεζίσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε
απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε
ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο πνπ
απαηηεί ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
απηνύ.
(β) Αξζξν 42β-1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή
ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο
εκθαλίζεσο ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ "Απνηειέζκαηα ρξήζεσο".
(γ) Αξζξν 42β-2: Καηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγ/ζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδνκέλνπ
κε πεξηζζόηεξνπο ινγ/ζκνύο.
(δ) Αξζξν 42β-3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή
θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγ/ζκώλ κε αξαβηθή
αξίζκεζε,όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρείξήζεσο ην απαηηεί.
(ε) Αξζξν 42β-4: πκπηύμεηο ινγ/κώλ ηνπ
Ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ
νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο.
(ζη) Αξζξν 42β-5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεο.

Γελ έγηλε

Γελ έγηλε

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

Γελ έγηλε

Πνζό επξώ 212.530,48 κεηαθέξζεθε από ηνλ ινγαξηαζκό
"Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα" ζηνλ ινγαξηαζκό "Αθηλεηνπνηήζεηο ππό
εθηέιεζε"

2. Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
(α) Αξζξν 43α-1α: Μέζνδνη απνηηκήζεσο
ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο.

(1)Σα πάγηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αποτιμήθηκαν στην αξία τηρ τιμήρ
θηήζεώο ηνπο ή ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο , ε νπνία είλαη
πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη
κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο
(2)Δεν σςνέτπεξε πεπίπτυση σσηματισμού πποβλέτευν ςποτιμήσευρ.

(β) Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη
λα γλσζηνπνηνύληαη:
α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη
ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο,
εθόζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη'
εθαξκνθή ηνπ άξζξνπ 43γ παξ.4 ζηνηρείν β,
β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ,
ε εύινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ
θαηαινγηζζέη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό απόηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο
πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθό εύινγεο
αμίαο,
γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη
ηε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ
όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα
επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα
ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ,
δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιώλ ζε εύινγεο
αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.
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(γ) Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα
κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ:
- ε εύινγε αμία απηώλ ηωλ κέζωλ, αλ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζζεί ζύκθωλα κε θάπνηα από ηηο κεζόδνπο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ,
- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ
ηωλ κέζωλ, θαη
αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή
αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο,
πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ηωλ
επηκέξνπο ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ είηε ηωλ
θαηάιιειωλ νκάδωλ ηωλ επηκέξνπο ζηνηρείωλ,
-νη ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο,
θαζώο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ ζηνηρείσλ
ζα αλαθηεζεί.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.

(δ) Αξζξν 43α-1α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε
επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ
ζε μέλν λόκηζκα (Ξ.Ν) θαη ινγηζηηθόο
ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ

Δεν ςπάπσοςν πεπιοςσιακά στοισεία σε ξένο νόμισμα

(ε) Αξζξν 43-2: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο.
Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο.

Γελ έγηλε

(ζη) Αξζξν 43-7β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ
αμηώλ.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

(δ) Αξζξν 43-7γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο,
κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο
ηηκήο αγνξάο ηνπο εθόζνλ είλαη αμηόινγε.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

(ε) Αξζξν 43-9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε
ηεο γελόκελεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζεη
εηδηθό λόκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ
"Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο".

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηαζηάζεσο
(α) Αξζξν 42ε-8: Μεηαβνιέο παγίσλ θαη
εμόδσλ εγθαη/ζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο)
1. Μεηαβνιέο Αμίαο Κηήζεσο
Δμνδα ηδξύζεσο & α' εγθαηαζηάζεσο
Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γήπεδα - Οηθόπεδα
Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν

2. Μεηαβνιέο Απνζβέζεσλ
Δμνδα ηδξύζεσο & α' εγθαηαζηάζεσο
Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

Αξία κτήσεωρ

Αςξήσειρ/

31/12/2013

Αγοπέρ

9.043.93
65.784.95
400.000.00
860.59
212.530.48
450.00
688.669.95

0.00

Αποσβέσειρ

Αποσβέσειρ

31/12/2013

σπήσεωρ

5.050.02
34.643.24
857.59

854.39
6.578.50

Αναπποσ/γή

Μεταυοπέρ

0.00

0.00

Αναπποσ/γή

Μεταυοπέρ

Μειώσειρ/

Αξία κτήσεωρ

Πωλήσειρ

31/12/2014

0.00

9.043.93
65.784.95
400.000.00
860.59
212.530.48
450.00
688.669.95

Μειώσειρ/

Αποσβέσειρ

Πωλήσειρ

31/12/2014

5.904.41
41.221.74
857.59
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ύλνιν

40.550.85

7.432.89

0.00

(β) Αξζξν 43-5δ: Αλάιπζε πξόζζεησλ
απνζβέζεσλ

Γελ έγηλαλ

(γ) Αξζξν 43-5ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε
ελζσκάησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

(δ) Αξζξν 43-3ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε
ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο
πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε.

0.00

0.00

47.983.74

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε

(ε) Αξζξν 43-3γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο
ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε θαηά
ηελ πιεξσκή δόζεσλ θαη/ή ηελ απνηίκεζε
ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηώζεσλ,
ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

(ζη) Αξζξν 43-4 εδαθ. α & β:
Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ
"Δμνδα Δξεπλώλ θαη Αλαπηύμεσο",
"Παξαρσξήζεηο θαη Γηθαηώκαηα Βηνκεραληθήο
Ηδηνθηεζίαο" θαη "Τπεξαμία Δπηρεηξήζεσο".

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα

4. πκκεηνρέο
(α) Αξζξν 43α-1β: πκκεηνρέο ζην
θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10%.

Γελ ππάξρνπλ

(β) πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ
επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία
είλαη απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο.

Γελ ππάξρνπλ

(γ) Αξζξν 43α-1ηε: ύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε

5. Απνζέκαηα
(α) Αξζξν 43α-1ηα: Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα
ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ.

Γελ ππάξρνπλ

(β) Αξζξν 43α-1η: Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο
νθείινληαη.

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε

6. Μεηνρηθό Κεθάιαην
(α) Αξζξν 43α-1δ: Καηεγνξίεο κεηνρώλ
ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην.

Κνηλέο νλνκαζηηθέο
ύλνιν

(β) Αξζξν 43α-1δ: Δθδνζέληα κεξίδηα κέζα
ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.

Γελ εθδόζεθαλ

(γ) Αξζξν 43α-1ε θαη 42ε -10:
Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα
ζ' απηνύο δηθαηώκαηα.

Γελ ππάξρνπλ

Αξηζκόο
250.000
250.000

7. Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο
Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
(α) Αξζξν 42ε-14 εδάθ.δ: Αλάιπζε
ηνπ ινγ/ζκνύ "Λνηπέο πξνβιέςεηο".

Γελ ππάξρεη ηέηνην θνλδύιην

επξώ
1.00

επξώ
250.000.00
250.000.00
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ύκθσλα κε ην άξζξν 43α-1ηδ, παξαηίζεηαη
ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ πξνβιέςεσλ
απνδεκηώζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ.
(β) Αξζξν 43α-1δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
από ζπκβάζεηο θιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη
ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο.
Τπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ
παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε

Γελ ππάξρνπλ

(γ1) Άξζξν 43α παξ. 1-δα : Ζ θύζε θαη ν επηρεηξεκαηηθόο ζηόρνο ησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκώλ
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο
απηώλ ζηελ εηαηξεία , εθόζνλ νη πξνθύπηνληεο από
απηνύο θίλδπλνη ε ηα νθέιε είλαηη νπζηώδεηο θαη ε
δεκνζηνπνίεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο.

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί πέξαλ απηώλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν

(γ2) Άξζξν 43α παξ. 1-δα : Οη νπζηώδεηο ζπλαιιαγέο
πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία κε ηα ζπλδεόκελα κέξε
, καδί κε ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηε θύζε ηεο
ζρέζεο ηνπ ζπλδεόκελνπ κέξνπο , θαζώο θαη άιια
ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία , ηα νπνία είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
ηεο εηαηξείαο.

Τπνρξεώζεηο πνζνύ επξώ 54.167,05 πξνο ηελ εηαηξεία
ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΟΡΩΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΔ

(δ) Αξζξν 43α-1ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο
ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά
θόξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ
ζε βάξνο ηεο θιεηνκέλεο θαη ησλ
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ
εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο
πξνβιέςεηο.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά από ζπζηάζεσο ηεο

(ε) Αξζξν 43α-1ζη: Μαθξνπξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο πάλσ από 5 έηε.
(ζη) Αξζξν 43α-1ζη: Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο

Τπνρξεώζεηο πξνο Σξάπεδεο επξώ 458.521,56

(δ) Όηαλ ε απνηίκεζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ηνπο,
πξέπεη λα γλωζηνπνηνύληαη:
α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη
ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο,
εθόζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί
θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξ.4 ζηνηρείν β,
β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ,
ε εύινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ
έρνπλ θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάηωλ ρξήζεωο, θαζώο θαη νη
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην
απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο,
γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγωγωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε
θαη ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
ηωλ ζεκαληηθώλ όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ πνπ
είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ην πνζό,
ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ηωλ κειινληηθώλ
ηακεηαθώλ ξνώλ,
δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά
ηελ δηάξθεηα ρξήζεωο ηωλ κεηαβνιώλ ζε
εύινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρωξεζεί
ζηα ίδηα θεθάιαηα.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.

(ε) Όηαλ ε απνηίκεζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζωλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ζύκθωλα
κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα
γλωζηνπνηνύληαη:
αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγωγωλ

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.
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ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ:
- ε εύινγε αμία απηώλ ηωλ κέζωλ, αλ κπνξεί
λα πξνζδηνξηζζεί ζύκθωλα κε θάπνηα από ηηο
κεζόδνπο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43γ,
- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε
απηώλ ηωλ κέζωλ, θαη
αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία
ηωλ νπνίωλ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο,
πξέπεη λα γλωζηνπνηνύληαη:
- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ηωλ
επηκέξνπο ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ είηε ηωλ
θαηάιιειωλ νκάδωλ ηωλ επηκέξνπο ζηνηρείωλ,
-νη ιόγνη γηα ηε κε κείωζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο,
θαζώο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ
πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ηωλ
ζηνηρείωλ ζα αλαθηεζεί.

8. Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί
-Αξζξν 42ε-12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ
ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ:
''Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ''
"Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα" θαη
"Δζνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα".

Γελ ππάξρνπλ

9. Λνγαξηαζκνί ηάμεσο
-Αξζξν 42ε-11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ
ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε
ππνρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
επόκελεο παξ.10

Γελ ππάξρνπλ

10.Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο
-Αξζξν 42ε-9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο
αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία.

Πξνζεκεηώζεηο ππνζεθώλ ζηελ ΔΣΔ επξώ 650.000

11. Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο
(α) Αξζξν 43α-1γ όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 325/1994: Ακνηβέο
κειώλ νξγάλσλ Γηνηθήζεσο θαη
Γηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο.

Δεν ςπάπσοςν

(β) Αξζξν 43α-1ηγ: Τπνρξεώζεηο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα
βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ζηελ
παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ
Γηνηθήζεσο θαη Γηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο.

Γελ ππάξρνπλ

(γ) Αξζξν 43α-1ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα Γηνηθήζεσο.

Γελ ππάξρνπλ

12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο
(α) Αξζξν 43α-1ε: Κύθινο εξγαζηώλ
θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη
γεσγξαθηθέο αγνξέο.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα

(β) Αξζξν 43α-1ζ: Μέζνο όξνο ηνπ
απαζρνιεζέληνο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο
ηνπο.Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην Γηνηθεηηθό
(ππαιιειηθό) πξνζσπηθό, πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν
πξνζσπηθό θαη ζην εξγαηνηερληθό

Ζ εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό
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ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009212601000
πξνζσπηθό νη ακνηβόκελνη κε εκεξνκίζζην.
(γ) Αξζξν 42ε-15β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ
θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ, δειαδή
ησλ ινγαξηαζκώλ "Δθηαθηα θαη Αλόξγαλα Δμνδα",
"Δθηαθηα θαη Αλόξγαλα Δζνδα". Αλ ηα πνζά
ησλ ινγαξηαζκώλ "Δθηαθηεο Εεκίεο" θαη
"Έθηαθηα Κέξδε" είλαη ζεκαληηθά, θαη'
εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α,
παξ.1-ηγ, παξαηίζεηαζ θαη ε αλάιπζε απηώλ.

Γελ ππάξρνπλ

(δ) Αξζξν 42ε-15β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ "Δζνδα πξνεγνύκελσλ
ρξήζεσλ", "Δζνδα από πξνβιέςεηο
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ" θαη "Δμνδα
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ".

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

επξώ

331.39

13. Αιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε
θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο
(δ) Αξζξν 43α-1-ηδ: Αιιεο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο,
ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ εηαίξσλ θαη ησλ
ηξίησλ θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο
εηθόλαο.

Γελ ππάξρνπλ

Σν παξόλ πξνζάξηεκα εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30/5/2015
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
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