
(α) Αρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση  
από  τις  σχετικές   διατάξεις  περί Δεν έγινε
καταρτίσεως των  ετησίων οικονο-  
μικών καταστάσεων, που κρίθηκε
απαραίτητη για την  εμφάνιση, με
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματι-
κης εικόνας  που  απαιτεί η διάτα-
ξη της παρ. 2 του  άρθρου  αυτού.

(β) Αρθρο 42β παρ.1:  Παρέκκλιση  
από την αρχή του αμετάβλητου της Δεν έγινε
δομής και  μορφής εμφανίσεως του
ισολογισμού  και του λογαριασμού
"αποτελέσματα χρήσεως".

(γ) Αρθρο 42β  παρ. 2:  Καταχώρηση
στο προσιδιάζοντα λογαριασμό  στοι- Δεν συνέτρεξε τέτοια
χείου σχετιζομένου με περισσότερους περίπτωση
υποχρεωτικούς  λογαριασμούς.
 

(δ) Αρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή
στη δομή και στους τίτλους των λο- Δεν συνέτρεξε τέτοια
γαριασμών με  αραβική  αρίθμηση, περίπτωση
όταν ειδική φύση της επιχειρήσεως
το απαιτεί.

(ε) Αρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις
λογαριασμών   του   ισολογισμού
που  αντιστοιχούν  σε  αραβικούς
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύ- Δεν έγιναν
ξεις)συντρέχουν οι προυποθέσεις
της  διατάξεως αυτής.

(στ) Αρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώ-
σεις κονδυλίων προηγούμενης χρή-
σεως για να καταστούν ομοειδή και Δεν έγιναν
συγκρίσιμα  με  τα  αντίστοιχα  κον-
δύλια της  κλειόμενης   χρήσεως.
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Παρ.1.Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν την αρχής της πραγματικής εικόνας



(α) Αρθρο 43α παρ.1-α:  Μέθοδοι (1)     Τα  πάγια  περιουσικά
αποτιμήσεως  των   περιουσιακών στοιχεία αποτιμήθηκαν στην
στοιχείων  και  υπολογισμού  των αξία  της  τιμής  κτήσεως  η
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. οποία  είναι  προσαυξημένη

με την αξία των προσθηκών
και βελτιώσεων και  μειωμέ-
νη  με  τις   προβλεπόμενες
από το νόμο αποσβέσεις.

(2)     Δεν  συνέτρεξε  περί -
πτωση  σχηματισμού   προ-
βλέψεων υποτιμήσεως.

  (6)     Τα  αποθέματα   (εμπο-
  ρεύματα, ετοιμ.προιόντα πρώ-
  τες ύλες  κλπ)  αποτιμήθηκαν
  με  την   μέση   τιμή   κτήσεως
  (μέσον σταθμικό κόστος )
 
  Η  μέση  τιμή   κτήσεως  όλων
  των  αποθεμάτων   προσδιορί-
  σθηκε  με  την  μέθοδο του μέ
  σου  σταθμικου  κόστους η ο-
  ποία  ακολουθείται  πάγια.
  Διενεργήθηκαν   οι   υποχρεω-
  τικές αποσβέσεις με  την στα-
  θερά μέθοδο υπολογισμού.

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α:   Βάσεις Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και 
μετατροπής σε   €  περιουσιακών τα εμπορεύματα που ήταν εκφρασένα
στοιχείων  εκφρασμένων σε ξένο σε ξένο νόμισμα, αποτιμίθηκαν με την
νόμισμα   (Ξ.Ν.)   και   λογιστικός ισοτιμία της πρό τελευτέας Τετάρτης 
χειρισμος των  συναλλαγματικών του μήνα που που αποκτίθηκαν και 
διαφορών. οι συναλλαγματικές διαφορές αποικο-

νίστηκαν ως χρεωστικές ή πιστωτικές
ανάλογα με την περίπτωση.
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Παρ.  2.  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
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(γ) Αρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση
από τις μεθόδους και τις  βασικές Δεν έγινε
αρχές   αποτιμήσεως.  Εφαρμογή 
ειδικών   μεθόδων  αποτιμήσεως.

(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β:  Αλλαγή
μεθόδου  υπολογισμού της τιμής Δεν έγινε
κτήσεως ή του κόστους παραγω-
γής των αποθεμάτων ή των κινη-
τών αξιών.

(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση
της  διαφοράς,  μεταξύ  της  αξίας
αποτιμήσεως των αποθεμάτων και Δεν είναι αξιόλογη
κινητών αξιών και  της  τρέχουσας
τιμής  της αγοράς τους,  αν  είναι
αξιόλογη.

στ)Αρθρο 43 παρ.9:  Ανάλυση   και
επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη
χρήση,με βάση ειδικό νόμο,αναπρο-
σαρμογής της αξίας των παγίων πε- Δεν έγινε
ριουσιακών στοιχείων  και  παράθε-
ση της  κινήσεως  του λογαριασμού
"Διαφορές αναπροσαρμογής".

(α) Αρθρο 42ε παρ. 8:   Μεταβολές Aγορές παγίων συνολ.  αξίας 6.540,26
παγίων στοιχείων και εξόδων  εγκα-  
ταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως Πωλήσεις παγίων συνολ. αξίας --------

 

(β) Αρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση Δεν έγιναν.
προσθέτων αποσβέσεων.

(γ) Αρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις
για υποτίμηση ενσώματων παγίων Δεν σχηματίσθηκαν
περιουσιακών στοιχείων.

(δ) Αρθρο 43 παρ. 3 - ε:    Ανάλυση Τα κονδύλια αυτά είναι εξοδα 
και  επεξήγηση  των ποσών των εξό- ύδρισης και πρώτης εγγατάστασης 1.640,00
δων  εγκαταστάσεως  (πολυετούς α-
ποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

3.  Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ:  Τα  ποσά
και  ο  λογιστικός  χειρισμός   των Δεν υπάρχουν
συναλλαγματικών  διαφορών  που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση,
κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή
την  αποτίμηση στο τέλος της χρή-
σεως  δανείων ή πιστώσεων,  χρη-
σιμοποιηθέντων     αποκλειστικά
για  κτήσεις  παγίων  στοιχείων.

(στ)Αρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α' και  β':
Ανάλυση  και  επεξήγηση των  κονδυ- Μέρος των κονδυλίων παραγωγής
λίων "Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως", αφορά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
"Παραχωρήσεις  και  δικαιώματα βιο-
μηχανικής   ιδιοκτησίας"   και
"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)

(α) Αρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές
στο κεφάλαιο άλλων  επιχειρήσεων Δεν υπάρχουν
με ποσοστό μεγαλύτερο από  10%.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-β που προστέ-
θηκε με το άρθρο 3,  Π.Δ. 326/1994: Δεν υπάρχει τέτοια συμμ/χη
Οταν οι ΑΕ  (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετο-
χές)  συμμετέχουν στο κεφάλαιο  άλ-
λων επιχειρήσεων (π.χ.Ομόρρυθμες
Ετερόρυθμες εταιρείες) στις οποίες οι
ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι
απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1- ιε:   Σύνταξη
ενοποιημένων οικονομικών καταστά- Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
σεων  στις οποίες  περιλαμβάνονται
και οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας.
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4.  Συμμετοχές



(α) Αρθρο 43α παρ.1-ια: Αποτίμηση
αποθεμάτων  κατά  παρέκλιση από
τους κανόνες  αποτιμήσεως  του άρ- Δεν υπάρχει παρέκκληση
θρου 43,  για  λόγους  φορολογικών
ελαφρύνσεων.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ι: Διαφορές Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση
από υποτίμηση  κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού  και  λόγοι
στους οποίους οφείλονται.

(α) Αρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες 560.000 συνολικά μερίδια
εισφορών,  στις  οποίες διαιρείται  το αξίας 1 ευρώ έκαστος
κεφάλαιο. 

(β) Αρθρο  43α παρ.1-γ: Εισφορές Πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά 
μέσα στη χρήση για αύξηση του κεφαλαίου. 60.000 μερίδια αξίας 1 ευρώ έκαστος

(γ) Αρθρο 43α παρ.1-ε&42ε παρ.10:
Εκδοθέντες τίτλοι και   ενσωματωμέ- Δεν εκδόθηκαν
να σ'αυτούς δικαιώματα.

(δ) Αρθρο 43α παρ.1-στ: Απόκτηση
ιδίων μετοχών μέσα  στην  παρούσα Δεν έγινε
χρήση.

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

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ζ:  Οι οικονομικές
δεσμεύσεις  από  συμβάσεις  κλπ  που Δεν υπάρχουν
δεν  εμφανίζονται  στους λογαριασμούς
τάξεως. Υποχρεώσεις  καταβολής  ειδι-
κών μηνιαίων  παροχών και  οικονομικές
δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ:  Πιθανές οφει-
λές σημαντικών  ποσών φόρων  και πο- Δεν υπάρχουν
σά φόρων  που ενδεχομένως να προκύ-
ψουν σε βάρος της κλειόμενης και  των
 προηγούμενων  χρήσεων,  εφόσον δεν
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή  στις
προβλέψεις.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

5.  Αποθέματα

6.  Μετοχικό    Κεφάλαιο



δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω Δεν υπάρχουν
από 5 έτη.

(ε) Αρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις
καλυπτόμενες με  εμπράγματες ασφά- Δεν υπάρχουν
λειες.

-Αρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κον-
δυλίων των μεταβατικών  λογαριασμών    ─────────────
"Εσοδα  χρήσεως  εισπρακτέα"   και 
"Εξοδα  χρήσεως  δουλευμένα".
δουλευμένα".
 

-Αρθρο 42ε παρ.11:  Ανάλυση των λο-
γαριασμών τάξεως, στην έκταση  που Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση
δεν  καλύπτεται η  υποχρέωση  αυτή
από  τις πληροφορίες  της  επόμενης 
παρ.10.

-Αρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις και
εμπράγματες  ασφάλειες που χο- Δεν δόθηκαν  
ρηγήθηκαν από την εταιρεία.

(α) Αρθρο 43α παρ.1-ιγ: Αμοιβές με-
λών  οργάνων  διοικήσεως  και  διευ- Δεν δόθηκαν
θύνσεως  της  εταιρείας.

(β) Αρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώ-
σεις που  δημιουργήθηκαν  ή  ανα- Δεν υπάρχουν
λήφθηκαν  για βοηθήματα σε απο-
χωρήσαντα  την  παρούσα  χρήση 
μέλη οργάνων  διοικήσεων και διευ-
θύνσεως της εταιρείας.
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8.Μεταβατικοί   Λογαριασμοί

9.Λογαριασμοί τάξεως

10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

11.Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως



(γ) Αρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες
προκαταβολές και πιστώσεις που Δεν υπάρχουν
δόθηκαν με  βάση τις κείμενες δια-
τάξεις σε όργανα διοικήσεως (με-
λη  διοικητικών  συμβουλίων  και
διαχειριστές)

(α) Αρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος Πωλήσεις εμπορευμάτων 9,76
εργασιών κατά κατηγορίες δρα- Πωλήσεις προϊόντων 1.133.30
στηριότητας και γεωγραφικές α- Πωλήσεις υπηρεσιών 54.974,88
γορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμ-  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 54.984,64
βάνεται όπως  καθορίζεται   στο
άρθρο  42ε   παρ. 15,  εδάφ. α')

(β) Αρθρο 43α παρ.1-θ: Μέσος Μέσος όρος π/κού
όρος του απασχοληθέντος κατά Υπάλληλοι            5,00
τη  διάρκεια της  χρήσεως  προ-
σωπικού και κατηγορίες  αυτού Αμοιβές και έξοδα π/κού
με  το συνολικό κόστος  τους. Μισθοί 114.447,49
Διευκρινίζεται  ότι,   στο
"Διοικητικό (υπαλληλικό) προ-
σωκικό" περιλαμβάνεται το με
μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προ-
σωπικό και στο "εργατοτεχνικό
προσωπικό" οι αμοιβόμενοι  με
ημερομίσθιο.

(γ) Αρθρο 42α παρ. 15-β: Ανάλυση
των έκτακτων και  ανόργανων  εξό- Εκτακτα-ανόργανα έσοδα
δων και εσόδων (δηλαδή των λογα-   - Συναλλαγματικές Διαφορές              5,62
ριασμών  "έκτακτα  κι  ανόργανα έ-   - Έκτακτα κέρδη 1.000,00
ξοδα και   "έκτακτα  και   ανόργανα    ΣΥΝΟΛΟ       1.005,62
έσοδα").  Αν τα ποσά των  λογαρια-
σμών   "έκτακτες  ζημίες   και  έκτα- Eκτακτα-ανόργανα έξοδα
κτα κέρδη"   είναι σημαντικά,    κατ'   - Συναλλαγματικές Διαφορές              38,46
εφαρμογή  της  διατάξεως  του  άρ-
θρου  43α  παρ. 1-ιγ,   παρατίθεται
και αυτών ανάλυση  (με βάσει τους
λ/μούς 81.02 και 81.03 του λ.Σχ.)  

(δ) Αρθρο 32ε  παρ. 15-β:  Ανάλυση
των λογαριασμών "Εσοδα προηγού- Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση
μένων χρήσεων",  "Εσοδα από προ-
βλεψεις προηγ.χρήσεων και "Έξοδα
ποηγούμενων χρήσεων"
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12.Αποτελέσματα και υποχρεώσεις



(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδή-
ποτε άλλες πληροφορίες που απαι-
τούνται  από  ειδικές  διατάξεις  της    ─────────────
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

(στ)Αρθρο 43α παρ.1-ιζ: Οποισδή-
ποτε άλλες πληροφορίες που  κρί- Δεν υπάρχουν
νονται αναγκαίες για  την επίτευξη
των σκοπών  της  αρτιότερης  πλη-
ροφόρησης  των  μετόχων  και των
τρίτων και  της  παρουσίασης  μιας
πιστής εικόνας της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων    χρήσεως     της 
εταιρείας.

  
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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     Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ                                                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤ. Λ/ΡΙΟΥ















 


