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ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ 
ΜΑΕ.     9541/62/Β/86/1376 
ΑΡ. ΓΕΜΗ  57395904000 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 
 

ΤΟΥ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ   31ηs ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013 -  31.12.2013 

 
(Βάσει των  διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπωs τροποποιηµένες 
µε τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3756/2009 ισχύουν από 31.3.2009) 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 
∆ιάταξη   και   περίληψη   τηs   παρ.   1:   Σύννοµη   κατάρτιση    και   δοµή   των    
οικονοµικών   καταστάσεων. 
Παρεκκλίσειs   που    έγιναν   χάρη   της   αρχής   της    πραγµατικής   εικόνας.        
 
Α) Άρθρο    42 α 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. 

∆εν      έγινε 

Β)  Άρθρο   42β.   παρ.1:   Παρέκκλιση   
από   την   αρχή   του   αµετάβλητου   της 
δοµής   και   µορφής   εµφανίσεως   του 
Ισολογισµού   και    του   λογαριασµού 
«Αποτελέσµατα   Χρήσεως». 

Η   δοµή   του   Ισολογισµού   και   του 
λογαριασµού    «Αποτελέσµατα 
Χρήσεως»   και   ιδιαίτερα   η   ακολου- 
θούµενη    στα   πλαίσια   του   κωδ. 
Ν.2190/1920   µορφή   εµφάνισης   των 
οικονοµικών   αυτών   καταστάσεων 
δεν   µεταβλήθηκε   σε    σχέση   µε   την 
προηγούµενη χρήση. 

Γ)  Άρθρο   42β.   παρ.2:   Καταχώρηση 
στον προσιδιάζοντα   λογαριασµό 
στοιχείου   σχετιζοµένου   µε   περισσότε- 
ρους   υποχρεωτικούς   λογαριασµούς. 

∆εν   συνέτρεξε   τέτοια   περίπτωση. 

∆)  Άρθρο   42β.   παρ.3:   Προσαρµογή 
στη   δοµή   και  στους   τίτλους   των    
λογαριασµών   µε αραβική   αρίθµηση, 
όταν   η ειδική   φύση   της   επιχείρησης 
το   απαιτεί. 

∆εν   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.      

∆εν   έγιναν. 

ΣΤ)  Άρθρο   42β.   παρ.5:   Αναµορφώσεις 
κονδυλίων   προηγούµενης   χρήσεως 
για   να   καταστούν   οµοειδή   και 
συγκρίσιµα   µε   τα   αντίστοιχα   κονδύλια 
της κλειόµενης   χρήσεως. 
 

Η   συγκρισιµότητα   των   κονδυλίων της χρήσεως 
προς   τα   αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης 
χρήσεως   είναι   απόλυτη.  
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Παρ.2:   Αποτίµηση   περιουσιακών 
στοιχείων. 
 

 

 Α)Άρθρο   43α   παρ.1-α:   Μέθοδοι   
αποτιµήσεως   των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων    καθώς    και    των 
προβλέψεων  λόγω  υποτιµήσεως 
της αξίας τους. 

1)  Τα   πάγια   περιουσιακά   στοιχεία   
αποτιµήθηκαν   στην   αξία   της κτήσης 
ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους 
εκτός   από   τα   γήπεδα   και   τα   κτίσµατα   που 
εµφανίζονται   µε   την αξία που προσδιορίστηκε 
κατά την αναπροσαρµογή τους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις   των   άρθρων   20-27   του   Ν.2065/1992   
(η   οποία   σύµφωνα   µε   την   Παρ.9   του 
άρθρου   43   του   κ.ν.2190/1920   θεωρείται   και αξία   
κτήσης   τους) και έγινε αναπροσαρµογή και 
στο έτος 2012. 
2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 
προβλέψεων υποτίµησης. 
3)  Οι   συµµετοχές   και   τα   χρεόγραφα 
δεν   υπάρχουν.  
4)Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής     
κατάθεσης και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο 
δεν υπάρχουν. 
5)Τα  από αγορά προερχόµενα αποθέµατα 
(εµπορεύµατα): αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος 
χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως, της 
κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς 
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Ως   
τιµή   κτήσης   λήφθηκε   η   µέση   τιµή 
αγοράς, αυξηµένη κατά τα ειδικά έξοδα αγοράς  
και   µειωµένη   κατά τις εκπτώσεις. 
6) ∆εν υπάρχουν ιδιοπαραγώµενα προϊόντα 

Β)  Άρθρο   43α   παρ.1-α:   Βάσεις   
µετατροπής   σε  ευρώ  περιουσιακών 
Στοιχείων   εκφρασµένων   σε   ξένο νό- 
µισµα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 

1)Οι   απαιτήσεις   και   οι   υποχρεώσεις σε 
Ξ. Ν. έγιναν µε βάση την ισοτιµία τους. 
3)∆ιαθέσιµα   σε   Ξ. Ν.   δεν   υπάρχουν. 
4)  Περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισµού και τα 
έξοδα και έσοδα του υποκαταστήµατος στο εξωτε-   
ρικό. ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα στο εξωτερικό. 

Γ)  Άρθρο   43   παρ.2:   Παρέκκλιση  από   τις   
µεθόδους   και   τις   βασικές   
αρχές   αποτιµήσεως. Εφαρµογή   ειδικών   
µεθόδων   αποτιµήσεως. 

∆εν   έγινε. 

∆)  Άρθρο   43   παρ.7-β: Αλλαγή 
µεθόδου   υπολογισµού   της   τιµής  
κτήσεως   ή   του   κόστους   παραγωγής   
των   αποθεµάτων  ή των κινητών αξιών. 

∆εν   έγινε. 

Ε) Άρθρο 43 παρ.7- γ:Παράθεση της διαφο- 
ράς , µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, είναι  
αξιόλογη. 

∆εν   έγινε 

ΣΤ)  Άρθρο   43   παρ.9:   Ανάλυση 
και   επεξήγηση   της   γενοµένης   µέσα   
στην   χρήση   µε   βάση   ειδικό    
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας 
των   παγίων   περιουσιακών   στοιχείων   
και   παράθεση   της   κινήσεως   του   
λογ/σµού   «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής». 

Η   τελευταία   αναπροσαρµογή   της   αξίας 
των   ακινήτων   έγινε   µε   βάση   τις   διατάξεις   
του   Ν.2065/92   κατά   το   έτος 2012 
 

Ζ)  Άρθρο  43α ,παρ.1, περ.ιζ: Αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη 
αξία. Όταν η αποτίµηση των χρηµ/κων µε- 
σων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να 

∆εν έγιναν 
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παρέχονται πληροφορίες. 

Η) Άρθρο  43α,παρ.1, περ.ιθ: Αποτίµηση  
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε διαφορετική 
αξία της εύλογης. 

∆εν έγιναν. 

Παρ.3:   Πάγιο   ενεργητικό   και   έξοδα 
εγκαταστάσεως. 

 

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

Παρατίθεται   σχετικός   πολύστηλος   πίνακας   µε   
τις   πληροφορίες   που   απαιτεί   η   διάταξη. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟY 31/12/2012 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 31/12/2012 ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 31/12/2013 31/12/2013
10-00 ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α 194.373,11 194.373,11 194.373,11
11-00 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 488.893,90 488.893,90 326.252,39 18.389,23 344.641,62 144.252,28
11-01 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ 0,00
11-02 ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΌΣΒ.∆ΙΑΜΟΡ.ΓΗΠΕ∆. 0,00

488.893,90 0,00 488.893,90 326.252,39 18.389,23 0,00 344.641,62 144.252,28
12-00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00
12-01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00
12-02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 0,00
12-03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 36.819,21 36.819,21 36.819,19 36.819,19 0,02
13-02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 18.744,20 18.744,20 18.744,19 18.744,19 0,01
13-09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.892,88 1.892,88 1.892,87 1.892,87 0,01

57.456,29 0,00 0,00 57.456,29 57.456,25 0,00 0,00 57.456,25 0,04
14-00 ΕΠΙΠΛΑ 43.233,72  43.233,72 43.233,27 43.233,27 0,45
14-01 ΣΚΕΥΗ 0,00 0,00 0,00 0,00
14-02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 838,75 838,75 838,69 838,69 0,06
14-03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 26.879,96 414,00 27.293,96 26.879,54 413,98 27.293,52 0,44
14-05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΑ 0,00 0,00 0,00
14-08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.479,51 2.479,51 2.479,36 2.479,36 0,15
14-09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.990,68 395,04 4.385,72 3.990,60 395,02 4.385,62 0,10
14-10 ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 350,00  350,00 349,99 349,99 0,01

77.772,62 809,04 0,00 78.581,66 77.771,45 809,00 0,00 78.580,45 1,21
16-10 ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ. 23.028,92 23.028,92 23.028,77 23.028,77 0,15
16-17 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 14.021,06 1.115,41 15.136,47 14.020,70 1.115,37 15.136,07 0,40

37.049,98 1.115,41 0,00 38.165,39 37.049,47 1.115,37 0,00 38.164,84 0,55
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 855.545,90 1.924,45 0,00 857.470,35 498.529,56 20.313,60 0,00 518.843,16 338.627,19

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 
 
 
Έξοδα   εγκαταστάσεως   πολυετούς 
αποσβέσεως. 

Υπάρχουν και αναφέρονται σχετικά στον 
Ισολογισµό. 

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

∆εν έγιναν 

Γ)  Άρθρο   43   παρ.5-ε: Ενδεχόµενη 
πρόβλέψη υποτίµησης της αξίας ενσώ- 
µατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

∆εν   σχηµατίστηκε  

∆ )Άρθρο   43   παρ.3-ε:   Ανάλυση 
και   επεξήγηση   των   ποσών   των 
εξόδων   εγκ/στάσεως   (πολυετούς 
απόσβεσης)   που   αφορούν   την 
χρήση. 

Έγιναν   τέτοια   έξοδα   µέσα   στην 
χρήση και αναλύονται στον σχετικό πίνακα 

Ε )Άρθρο   43   παρ.3-γ:   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. 

∆εν   υπάρχουν. 
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Στ)  Άρθρο   43   παρ.4εδ. α΄ και β΄: 
Ανάλυση   και   επεξήγηση   των κονδυλίων 
«Έξοδα  ερευνών   και αναπτύξεως» ,  
«Παραχωρήσεις   και   δικαιώµατα   
βιοµηχανικής   ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία   
επιχειρήσεως  (GOODWILL)».  

∆εν   υπάρχουν   τέτοια   κονδύλια 
   

Παρ.4:   Συµµετοχές.  
Α) Άρθρο  43α παρ.1-β. Συµµετοχές  
στο  κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 

∆εν υπάρχουν. 
 
 
 

Β) Άρθρο  43α παρ.1-β που προστέθηκε 
µε το άρθρο 3, Π. ∆. 326/1994: 
Όταν η Α. Ε. συµµετέχει στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων (π. χ. Οµόρρυθµες, 
Ετερόρρυθµες εταιρίες)στις οποίες η 
Α. Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόµενοι 
εταίροι.  

∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε άλλες 
επιχειρήσεις. 

Γ) Άρθρο  43α παρ.1-ιε: Σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών κατά- 
στάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται 
και οι οικονοµικές καταστάσεις της  
εταιρίας. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Παρ. 5:   Αποθέµατα και λοιπά κυκλοφο- 
ρούντα στοιχεία. 

 

Α)  Άρθρο   43 
α παρ.1-ια: Η έκταση  

επηρεασµού των αποτελεσµάτων   
χρήσης , σε περίπτωση που στη µέθοδο 
αποτίµησης, την οποία εφάρµοσε η  
εταιρεία ,έγινε παρέκκλιση από τις 
αρχές του άρθρου 43 για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
                        

∆εν   έγινε   παρέκκλιση. 

 
Β)  Άρθρο   43α  παρ.1-ι:   ∆ιαφορές 
από   υποτίµηση   κυκλοφορούντων 
στοιχείων   ενεργητικού  και   λόγοι 
στους   οποίους   οφείλονται καθώς 
και η φορολογική τους µεταχείριση.   

 
 
∆εν   υπάρχουν. 

Παρ.6:   Μετοχικό   κεφάλαιο.  
Α)  Άρθρο   43α παρ.1-δ:   Κατηγορίες   
µετοχών   στις   οποίες   διαιρείται 
το   µετοχικό   κεφάλαιο.                                       

Κοινές   µετοχές   (ανώνυµες)    
Αριθµ.   Ονοµ.   Αξία    Συνολ.   Αξία 

75     75000 X30=2.250.000,00 
Β)  Άρθρο   43α  παρ.1-γ:   Εκδοθείσες 
µετοχές   µέσα   στη   χρήση   για   αύξηση   
του   µετοχικού   κεφαλαίου. 

  ∆εν εκδόθηκαν    

Γ)  Άρθρο   43α   παρ.1-ε  και  42ε παρ. 10:   
Εκδοθέντες   τίτλοι   και 
ενσωµατωµένα   σ’ αυτούς   δικαιώµατα. 

∆εν   εκδόθηκαν. 

∆)  Άρθρο   43α   παρ.1-στ:   Απόκτηση 
ιδίων   µετοχών   µέσα   στην   παρούσα   
χρήση. 

∆εν   αποκτήθηκαν. 

Παρ.7:   Προβλέψεις   και   υποχρεώσεις.     
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Α)  Άρθρο   42ε   παρ.14   εδάφ.  ∆: 
Ανάλυση   του   λογ/σµού   «Λοιπές  
προβλέψεις» αν το ποσό του είναι   
σηµαντικό. 
                                    
       

Ανάλυση   προβλέψεων   που   έγιναν   µέσα 
στη   χρήση   σύµφωνα   µε   τις   κείµενες 
διατάξεις. 
1)  Προβλέψεις   για   αποζηµίωση   προσωπικού   
λόγω  εξόδου   από   την υπηρεσία 
για   συνταξιοδότηση.                                        0,00 
Συνολικές   προβλέψεις   για   την   ως 
άνω  αιτία   δεν υπάρχουν 
β)  Προβλέψεις  για  έξοδα  προηγ. χρησ.     26230,02 
2)  Λοιπές   προβλέψεις                                     0,00 
3)  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους          0,00 

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. 

∆εν 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. 

∆εν υπάρχουν 

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

∆εν υπάρχουν 

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

∆εν   υπάρχουν. 

Παρ.8:   Mεταβατικοί   λογαριασµοί.     
Άρθρο   42ε   παρ.12,τελευταίο εδάφιο:   
Ανάλυση   των κονδυλίων των µεταβατι- 
κών   λογ/σµών.  « Έσοδα   χρήσεως 
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως 
δουλευµένα». 

Έξοδα   επόµενων   χρήσεων:             
Τέλη κυκλοφορίας  αυτοκινήτων        610,00 

Παρ.9:   Λογαριασµοί   τάξεως Οι λογαριασµοί τάξεως απεικονίζουν το 
συνάλλαγµα και τη φορολογική αναµόρφωση των 
εξόδων. 

Άρθρο   42ε   παρ. 11:   Ανάλυση   των 
λογ/σµών   τάξεως(αλλότρια περιουσιακά   
στοιχεία, αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι 
κάθε µορφής εγγυήσεις καθώς και οι εµπρά- 
γµατες ασφάλειες στην έκταση που δεν 
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από  
τις πληροφορίες   της επόµενης παρ.10).  
 

  

Παρ. 10:   Χορηγηθείσες   εγγυήσεις 
και   εµπράγµατες   ασφάλειες. 

 

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

∆εν  υπάρχουν. 

Παρ. 11.  Αµοιβές,   προκαταβολές   και   
πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
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Α)  Άρθρο  43α  παρ. 1-ιγ:   Aµοιβές 
µελών   οργάνων   διοικήσεως και διευ- 
θύνσεως της εταιρίας. 

∆εν  υπάρχουν. 

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. 

∆εν   υπάρχουν. 

Γ)  Άρθρο   43α  παρ. 1-ιδ:   ∆οθείσες 
προκαταβολές   και   πιστώσεις που 
δόθηκαν µε βάση τις κείµενες διατάξεις σε 
όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές).  

∆εν   υπάρχουν. 

Παρ. 12.   Αποτελέσµατα   χρήσεως  
Α)  Άρθρο   43α  παρ. 1-η:   Κύκλος 
εργασιών   κατά   κατηγορίες 
δραστηριότητας   και   γεωγραφικές 
αγορές   κύκλος   εργασιών   λαµβάνεται   
(όπως καθορίζεται   στο άρθρο 42ε 
παρ.15 περ.α ). 

2)  Εµπορικής   δραστηριότητας.             
Εσωτερικού      855.475,12                             
Εξωτερικού         51.433,22 
 
 
--------------------------------------------------- 
Σύνολο              906.908,34 

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 
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

1)  Μέσος όρος   προσωπικού 
άτοµα                                                              9 
2)  Μέσος όρος προσωπικού  
κατά  κατηγορίες : 
∆ιοικητικό  (υπαλληλικό) προσωπικό          9 
άτοµα    
Εργατοτεχνικό προσωπικό                             
άτοµα                                  
Σύνολο                                                              9 
 
3)   Αµοιβές   και   έξοδα   προσωπικού: 
α)  Εµµίσθου                                   131.491,36 
προσωπικού        
Κοινωνικές   επιβαρύνσεις             36.868,31 
και   βοηθήµατα  
β)   Ηµεροµίσθια                                 
προσωπικού  
Κοινωνικές επιβαρύνσεις                 
Βοηθήµατα 
Αποζηµίωση απόλυσης                    
γ)   Παρεπόµενες   παροχές   έξοδα  
προσωπικού                 

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 «έκτα- 
κτες ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» 
είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α  παρ.1-ιη, 
παρατίθεται και αυτών ανάλυση(µε  
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 
81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                  3,77 
Έξοδα από συν/κες διαφορές               
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα        
2.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα            2.184,70 
Έσοδα από αποζηµίωση                    
Έσοδα από συν/κες διαφορές                  384,69 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα      1.800,01 
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∆)  Άρθρο   42ε   παρ. 15-β:   Ανάλυση 
των λογαριασµών «Έσοδα προηγού- 
µένων χρήσεων»,«Έσοδα από προβλέ- 
ψεις προηγούµενων χρήσεων»,και  
«Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». 
  

1)   Έσοδα   από   προβλέψεις  
           Προηγουµένων   χρήσεων:  
Προβλέψεις εκµ/σης Ηµεροµισθίων   0,00 
Προβλέψεις εκµ/σης Εµµίσθων          0,00  
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων       0,00 
 

Ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιη: Oποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας  
που ισχύει κάθε φορά. 

∆εν υπάρχουν    

ΣΤ) Άρθρο 43α παρ.1-κ: ∆ιακριτική παρου- 
σίαση, στις σηµειώσεις- προσάρτηµα των 
οικονοµικών καταστάσεων, των συνολικών 
αµοιβών που χρέωσε κατά το οικονοµικό  
έτος ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό  
γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 
ετήσιων λογαριασµών, των συνολικών  
αµοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρε- 
σίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αµοι- 
βών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορο- 
λογικών συµβουλών και των συνολικών 
αµοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές µη  
ελεγκτικές υπηρεσίες.  

Αµοιβές ελεγκτών                                  0,00 
Αµοιβές για φορολ. συµβουλές   14.750,00 

Ζ) Άρθρο  43α  παρ.1-ιη: Οποιεσδήποτε  
άλλες πληροφορίες που κρίνονται ανα- 
γκαίες για την επίτευξη των σκοπών 
της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων και των τρίτων και της παρου- 
σίασης µιας πιστής εικόνας της περιουσίας, 
της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρίας. 
 

            Zηµίες παρελθουσών χρήσεων εώς  
            2009, ευρώ 482273,71 µεταφέρθηκαν στις 
            «Απαιτήσεις από διοίκηση». 
            

Θεσσαλονίκη 30  Απριλίου 2014 
 
 
Ο   Πρόεδρος  του  ∆. Σ                Ο Αντιπρόεδρος  του    ∆. Σ.           Ο  Προϊστάµενος               
και  ∆/νων  Σύµβουλος                                                                               Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
Παύλος  Βασίλογλου                        Νικόλαος Αλλαµανής                Κων. Κουρµπέτης                    
                                                                                                                        Μέλος της                                                                                                                    
                                                                                                                     ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΑΕ                                                                                                                  
                                                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-                                                                                                                         
                                                                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
                                                                                                                   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 


