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ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 & 4072/2012, 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 κατάρτισης των ετησίων 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 παρέκκλιση. 

β Άρθρο 42β § 1:  

Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του 

ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».  

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

γ. Άρθρο 42β παρ.2: 

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους 

υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

δ. 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 συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.  

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

στ. Άρθρο 42β παρ.5: 

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως, για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης. 

∆εν χρειάστηκε να γίνουν. 

§ 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 

α. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ 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 κτήσης τους 

µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης τους. 

3. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν µε τις τιµές των 
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τελευταίων αγορών της χρήσης. 

4. ∆εν χρειάστηκε να γίνουν. 

β. Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ.α: 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

γ. Άρθρο 43 παρ.2: 

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

µεθόδων αποτιµήσεως. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. Β: 

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 

αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 

∆εν έγινε. 

ε. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ. γ: 

Παράθεση της διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών 

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

∆εν έγινε. 

στ. Άρθρο 43 παρ.9: 

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στην χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, 

αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του 

λογαριασµού "∆ιαφορές Αναπροσαρµογής". 

∆εν έγινε. 

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως  

α. Άρθρο 42ε παρ. 8: 

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης). 

(Ακολουθεί συνηµµένος πίνακας µεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήµατος) 

∆εν έγινε. 

Πίνακας Μεταβολής παγίων Συνολική Αξία κτήσης Προσθήκες / Μειώσεις Σύνολο αποσβέσεων Αναπόσβεστη αξία 

Γ.Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις     

16. Ασώµατες ακιν/σεις 0,00  0,00 0,00 

Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00  0,00 0,00 

Γ.ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις     

10. Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00  0,00 0,00 

11. Κτίρια και τεχνικά έργα 0,00  0,00 0,00 

12. Μηχανήµατα κ.λ.π. 0,00  0,00 0,00 

13. Μεταφορικά µέσα 3.000,00  2.999,98 0,02 

14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 9.962,65  9.473,45 489,20 

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00  0,00 0,00 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 12.962,65  12.473,43 489,22 
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Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων 12.962,65  12.473,43 489,22 

 

β Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ 

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν 

στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως 

δανείων ή πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε: 

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

δ. Άρθρο 43 παρ 3 εδάφ.ε: 

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) 

που αφορούν τη χρήση.  

∆εν σχηµατίστηκαν. 

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α και β: 

Ανάλυση και επεξήγηση τον κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». 

«Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης 

(GOODWILL)». 

Ακολουθεί ανάλυση 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» έχει ως εξής: 

� Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 

� Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 

� Παροχές τρίτων 0,00 

� ∆ιάφορα έξοδα 0,00 

� Αποσβέσεις 0,00 

� Σύνολο 0,00 

 

§ 4. Συµµετοχές  

α. Άρθρο 43 α. παρ. 1 εδαφ.β: 

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

∆εν υφίστανται τέτοια κονδύλια. 

§ 5. Αποθέµατα  

α. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ. ιβ: 

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά την παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του 

άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  

∆εν αποκτήθηκαν. 

β. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ.ι 
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∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 

οποίους οφείλονται. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

 

§ 6. Εταιρικό Κεφάλαιο 

α. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ.δ: 

Κατηγορίες µεριδίων, στις  οποίες διαιρείται το Εταιρικό Κεφάλαιο. 

Εταιρικά µερίδια: (1Χ1000,00€).  

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ: 

Εκδοθέντα µερίδια µέσα στη χρήση για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ε και 42ε παρ. 10: 

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. 

∆εν εκδόθηκαν.  

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ίστ 

Απόκτηση ιδίων µεριδίων µέσα στην παρούσα χρήση.  

∆εν εκδόθηκαν.  

 

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις-Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

α Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ: 

Ανάλυση του Λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σηµαντικό. 

∆εν σχηµατίσθηκαν.  

β Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ζ: 

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λπ. που δεν εµφανίζονται στους 

λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές 

δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  

∆εν υπάρχουν. 

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. Ιβ: 

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να 

προκύψουν σε βάρος της κλεισµένης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν 

εµφανίζονται σας υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

∆εν υπάρχουν. 

δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε (5) έτη. 

Η εταιρεία συστήθηκε το έτος 2014, και είναι ανέλεγκτη. Εκτιµάται ότι τα ποσά φόρων 

που θα προκύψουν δεν θα είναι σηµαντικά. 

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί  

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



 5

χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεµένα». 

∆εν υπάρχουν. 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» έχει ως εξής: 

� Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Έξοδα χρήσεως δουλεµένα».έχει ως εξής: 

� Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 0,00 

 

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως  

Άρθρο 42ε παρ.11: 

Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή 

από τις πληροφορίες της εποµένης παρ.10. 

∆εν υπάρχουν. 

Η ανάλυση των λογαριασµών τάξεως έχει ως εξής: 

� Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 

� Χρεωστικοί λ/σµοι εγγυήσεων 0,00 

� Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς 0,00 

� Λοιποί λ/σµοί τάξεως 0,00 

� ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών  0,00 

� Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων 0,00 

� Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς 0,00 

� Λοιποί λ/σµοί τάξεως 0,00 

 

 

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες  

Άρθρο 42ε παρ. 9: 

Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. 

∆εν δόθηκαν. 

 

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

α. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ 1ιγ: 

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. 

∆εν δόθηκαν. 

β Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. 1ιδ: 

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 

διαχειριστές). 

∆εν δόθηκαν. 

 

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως  

α. Άρθρο 43α. παρ.1 εδαφ.η: 
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Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών 

λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α') 

 

Η ανάλυση των λογαριασµών πωλήσεων έχει ως εξής: 

� Πωλήσεις εµπορευµάτων 4609,73 

� Πωλήσεις προιόντων ετοίµων & ηµιτελών 0,00 

� Πωλήσεις λοιπών αποθ/των & αχρ. υλικού 0,00 

� Πωλήσεις υπηρεσιών 129366,23 

� ∆ιαµόρφωση ποσού σε Κύκλο εργασιών  133.975,96 

 

(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 προσωπικό» 

περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό προσωπικό» 

οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

 

γ. Άρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.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 43 πάρ.1-ιγ παρατίθεται ανάλυση και αυτών (µε βάση τους λογ/µους 

81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

 

� Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  0,03 

� Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,01 

� Έκτακτα κέρδη 0,00 

 

δ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.β: 

Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων » και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων».  

 

� Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  0,00 

� Έκτακτες ζηµιές 0,00 

� Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 

� Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 

 

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή 

της αρχής της πιστής εικόνας 

δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ:  
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Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 

αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρµογή της 

αρχής της πιστής εικόνας. 

   

   

   

   

   

   

 


