
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

25
η
 εταιρική χρήση (1

η
 Ιαν. – 31

η
 Δεκ. 2012) 

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
της «ROBERT  MATRA   ΕΝΔΥΜΑΤΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.  004670501000          ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14 681 / 01ΔΤ / Β / 87 / 68 (01) 
 

Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας. 

 
 

 Διάταξη και περίληψή της  Απάντηση 
 

 (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 αμετάβλητου της 
δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού 
και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως. 

 Δεν έγινε 

    
 (γ) Άρθρο 42β παρ. 2 :  

Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό 
στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.  

 Δεν έγινε 

    
 (δ) Άρθρο 42β παρ. 3 :  

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των 
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η 
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

    
 (ε) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 5 :  

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης 
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 
κλειόμενης χρήσεως. 

 Δεν έγιναν 

    
 

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 
 

 (α)  Άρθρο 43
α
 παρ. 1-α :  

Μέθοδοι αποτιμήσεως 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 
τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η 
οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των 
προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με 
τις προβλεπόμενες από το νόμο 
αποσβέσεις. Στην τρέχουσα χρήση η 
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εταιρεία διενήργησε τις αποσβέσεις με τους 
υψηλότερους συντελεστές που 
προβλέπονται από το Π.Δ. 299/2003. 

2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτίμησης.  

3) Συμμετοχές και χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 
4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής 

κατάθεσης δεν υπάρχουν. 
5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα 

(εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα 
κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και 
της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας 
τιμής αγοράς τους. H κατ΄ είδος χαμηλότερη 
τιμή προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της 
ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής και της κατά 
το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής 
αγοράς τους. 

6) Δεν υπάρχουν αποθέματα προερχόμενα 
από ιδιοπαραγωγή. 

7) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και 
υποπροϊόντα. 

 
    
 β) Άρθρο 43 α παρ. 1-α :  

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών 
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) 
και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών. 

 Δεν υπάρχουν. 
 

    
 γ) Άρθρο 43 παρ. 2 : 

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές 
αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών 
μεθόδων αποτιμήσεως. 

 Δεν έγινε. 

    
 (δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β :  

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής 
κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 
αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

 Δεν έγινε 

    
 (ε) Άρθρο 43 παρ. 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 

    
 (στ)  Άρθρο 43 παρ. 9 :  

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη 
χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής 
της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού 
"Διαφορές αναπροσαρμογής". 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
  

    
 (ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη 
αξία. Όταν η αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 
για τα εξής: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα 
υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον 
η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
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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 
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.» 

    
 (η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική 
αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην 
εύλογη αξία, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 
43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες: 
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.» 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
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Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης 
 

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

 Ως κατωτέρω πίνακας. 

 
      ROBERT  MATRA  ΕΝΔΥΜΑΤΑ  ΑΒΕΕ  

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ "ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ" & "ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ΧΡΗΣΗΣ 2011 

      ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ     ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 31/12/2010 
ΧΡΗΣΗΣ 

2011 
ΧΡΗΣΗΣ 

2011 31/12/2011 31/12/2010 
ΧΡΗΣΗΣ 

2011 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
ΑΞΙΑ 

31/12/2011 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=SUM((3):(5)) (7) (8) (9) (10)=SUM((7):(9)) (11)=(6)-(10) 

11 Κτίρια & τεχνικά έργα 2.331,27 0,00 0,00 2.331.27 840,36 69,94 0,00 910,30 1.420,97 

12 

Μηχανήματα-τεχνικές 
εγκαταστάσεις & λοιπός 
μηχανολογικός εξοπλισμός 36.014,45 398,38 0,00 36.412,83 32.308,83 674,22 0,00 32.983,05 3.429,78 

13 Μεταφορικά μέσα 95.793,33 0,00 0,00 95.793,33 60.004,43 5.750,51 0,00 65.754,94 30.038,39 

14 
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 79.193,78 0,00 0,00 79.193,78 62.108,11 1.654,49 0,00 63.762,60 15.431,18 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ/ΣΕΩΝ 213.332,83 398,38 0,00 213.731,21 155.261,73 8.149,16 0,00 163.410,89 50.320,32 

16.01 
Δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 80.824,91 0,00 0,00 80.824,91 46.151,57 15.442,68 0,00 61.594,25 19.230,66 

16.10 
Έξοδα ίδρυσης & Α΄ 
εγκατάστασης 11.024,08 0.00 0,00 11.024,08 6.474,40 0,00 0,00 6.474,40 4.549,68 

16…. 
Έξοδα ερευνών & 
προώθησης κλπ. 1.520.530,96 0,00 0,00 1.520.530,96 693.643,97 0,00 0,00 693.643,97 826.886,99 

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 174.801,86 0,00 0,00 174.801,86 96.619,43 34.960,31 0,00 131.579,74 43.222,12 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.787.181,81 0.00 0,00 1.787.181,81 842.889,37 50.402,99 0,00 893.292,36 893.889,45 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2.000.514,64 398,38 0,00 2.000.913,02 998.151,10 58.552,15 0,00 1.056.703,25 944.209,77 
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 (β)  Άρθρο 43 παρ. 5 – δ :  
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

 Δεν έγιναν. 

    
 (γ) Άρθρο 43 παρ. 5ε :  

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. 

 Δεν σχηματίσθηκαν 

    
 (δ) Άρθρο 43 παρ. 3ε : 

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που 
αφορούν τη χρήση. 

  
Έξοδα  Υποκαταστήματος  Παιανίας €  4.549,68 

    
 (ε)  Άρθρο 43 παρ. 3γ :  

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 παρ. 4 εδαφ. α και β:  

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα 
ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και 
"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".  

  
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

 

 
Παρ. 4. Συμμετοχές 

 
 (α) Άρθρο 43α παρ.1-β : 

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. 

 Δεν υπάρχουν. 

    
 (β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με 

το άρθρο Π.Δ.326/1994 : 
Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά μετοχές) 
συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
(π.χ. Ομόρρυθμες Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις 
οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι. 

 Δεν υπάρχει. 

    
 (γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιε : 

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 Δεν 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. 

 Δεν έγινε παρέκκλιση 

    
 (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: 

Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 

 Δεν υπάρχουν. 
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Παρ. 6.Μετοχικό κεφάλαιο 
 

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

 Είδος 
μετοχών     Αριθμ.    Ονομ. αξία        Σύνολο 
Ανώνυμες    10.600       € 21,55        € 228.430,00 
 

    
 (β) Άρθρο 43α παρ.1-γ: 

Eκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου. 

 Δεν εκδόθηκαν 

    
 (γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10.  

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς 
δικαιώματα. 

 Δεν εκδόθηκαν 

    
 (δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ : 

Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα 
χρήση. 

 Δεν αποκτήθηκαν 

 
 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

 (α) ΄Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ: 
Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" 
αν το ποσό του είναι σημαντικό. 

 Δεν υπάρχουν 

    
 (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 
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 προηγούμενων 
χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

 1) Η φορολογική δήλωση της χρήσης 2012 είναι 
ανέλεγκτη και ως εκ τούτου οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της χρήσης αυτής δεν είναι 
οριστικές. 
 

    
 (δ) ΄Άρθρο 43α παρ.1 – στ.: 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 
έτη. 

 Δεν υπάρχουν 
 

    
 (ε) Άρθρο 43α παρ. 1 στ.:  

Yποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 
ασφάλειες. 

 Δεν υπάρχουν 

 
 

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
 

 Άρθρο 42ε παρ.12: 
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 
λογαριασμών. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», 
«Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» και «Έξοδα 
επομένων χρήσεων». 
 

 Διάφορα Έξοδα επομ. Χρήσεων       80.737,43 
Αποζημιώσεις Προσωπικού            110.000,00 
Παροχές Τρίτων                                  2.000,00 
Φόροι Τέλη                                             855,00 
Διάφορα έξοδα  ταξειδίων κλπ            7.000,00 
Τόκοι & συναφή έξοδα                           600,00 
Σύνολο εξόδων επομ.  
Χρήσεως                                        201.192,43 
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Αγορές υπό  παραλαβή                         318,78 
Φόροι – Πρόστιμα προς συμψ/μό   157.512,48 
 
Σύνολο λοιπών μεταβατικών 
Λογαριασμών                                157.831,26 
 
 

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως 
 

 Άρθρο 42ε παρ.11: 
Aνάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση 
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόμενης παρ. 10. 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
Δεν υπάρχουν 

  
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

Δεν υπάρχουν 

 
Παρ. 10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματες ασφάλειες 

 
 Άρθρο 42ε παρ.9: 

Eγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που 
χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

 Δεν υπάρχουν 

 
Παρ. 11 Αμοιβές μελών οργάνων και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 
 (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: 

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως της εταιρίας. 

 Στη χρήση 2012 διανεμήθηκαν αμοιβές μελών 
Δ.Σ. μικτού ποσού € : 21.201,29. 

    
 (β) Άρθρο 43α παρ.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 παρ.1-ιδ: 

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών 
συμβουλίων και διαχειριστές). 

 Δεν υπάρχουν 

 
 

Παρ. 12. Αποτελέσματα 
 

 (α) Άρθρο 43α παρ. 1-η:  
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο 
κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α.) 

     Πωλήσεις εμπορευμάτων:         €    382.477,26 
    Πωλήσεις Προϊόντων              :  €        1.252,05      

Σύνολο                                 €    383.729,31 
 

    
 (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 το 
«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με 
ημερομίσθιο. 

 1) Μέσος όρος του προσωπικού  
Διοικητικό Υπαλληλικό: 6 άτομα 
 

2) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 
- Αμοιβές μισθωτών                   € 133.627,22 

- Εργοδοτικές εισφορές               €   37.882,11  
 - Αποζημειώσεις                         €            0,00 
Συνολικό κόστος μισθωτών       € 171.509,33 

 
    
  

γ) ΄Άρθρο 42ε παρ.15 – β: 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων 
και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα 

  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
-Χρεωστικές Σ/Δ                                   €          0,00 
-Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   €      345,61 
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και ανόργανα έξοδα"). 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 
λογ/σμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. 
Σχεδίου). 

-Φορολογικά  Πρόστιμα & προσαυξήσεις          €    325,47                                                                               
- Προσαυξήσεις  εισφορών ΙΚΑ            €    841,47 
Σύνολο                                                  € 1.512,55 
 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
-Πιστωτικές  Σ/Δ                                    €      0,00 
 
 
 
 

    
 (δ) ΄Άρθρο 42ε παρ.15 - β: 

Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα 
προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από 
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και 
"Έξοδα προηγούμενων χρήσεων". 

 Δεν υπάρχουν 

    
 (ε) Άρθρο 43ε πα:  

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 

 Δεν υπάρχουν 

    
 (στ) Άρθρο 43α: 

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 
 
 

 
Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ   

 Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 Ο Λογιστής 

 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΑΡΑΦΗΣ 
Α.Δ.Τ.: ΑΕ  055226/2007 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ.: Π 332569/93   

 ΜΙΧΑΗΛ   ΛΙΓΝΟΣ 
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 502852 

ΑΡ. ΑΔ. Α’ ΤΑΞΗΣ:0018020 
 

 


