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Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο  01/01/2014  -  31/12/2014  

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θσδ. Νόκσλ 2190/1920 θαη 3190/1955 παξέρνπκε ηηο 

αθόινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο καο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 

(Δηαηξηθή ρξήζε 01/01/2014-31/12/2014) : 

 

1. Άρθρο  42α  παρ.  3 : 

Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ . 

Απάληεζε: Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη. 

 

2. Άρθρο  42β  παρ.  1 : 

Παξέθθιηζε από ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηελ εκθάληζε ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ 

ινγαξηαζκνύ Απνηειέζκαηα Υξήζεσο  . 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

3. Άρθρο  42β  παρ.  2 : 

Πξνζζήθε ινγαξηαζκώλ πέξαλ ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ Π.Γ. 1123/1980. Αλάιπζε 

ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

4. Άρθρο  42β  παρ.  3 : 

Πξνζαξκνγή ησλ ινγαξηαζκώλ ζε αξαβηθή αξίζκεζε. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

 

 



 

5. Άρθρο  42β  παρ.  5 : 

πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ Ιζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο. 

Απάληεζε: Γελ έγηλαλ. 

 

6. Ε.Γ.Λ..  Παρ. 4.1.501 περ. 30 : 

ρέζεηο θνλδπιίσλ Δλεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ Ιζνινγηζκνύ. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

7. Άρθρο  42β  παρ.  5 : 

Αλακόξθσζε θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο. 

Απάληεζε: Έγηλε αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ην Ν.3842/2010. 

 

8. Άρθρο  42ε  παρ.  9 : 

Δκπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαη εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

9. Άρθρο  42ε  παρ.  11 : 

Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ηάμεσο. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

10. Άρθρο  43  παρ.  2 : 

Παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο θαη ηηο αξρέο απνηίκεζεο ησλ Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείσλ. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε. 

 

11. Ε.Γ.Λ..  Παρ. 4.1.501 περ. 25 : 

Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηίκεζεο βάζεη 

δηαηάμεσλ εηδηθήο λνκνζεζίαο. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε. 

 

12. Άρθρο  43  παρ.  3γ : 

Πνζά θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ησλ ππνρξεώζεσλ 

από δάλεηα ή πηζηώζεηο γηα απόθηεζε Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

 



13. Άρθρο  43  παρ.  4α : 

Αλάιπζε εμόδσλ εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

14. Άρθρο  43  παρ.  4β : 

Αλάιπζε ινγαξηαζκνύ Γ3 Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (GOODWIL). 

Απάληεζε: Γελ ππάξρεη . 

 

15. Άρθρο  43  παρ.  5δ : 

Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ Παγίσλ ηνηρείσλ . 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

16. Άρθρο  43  παρ.  5ε : 

Πξνβιέςεηο γηα απνηίκεζε Δλζώκαησλ Παγίσλ ηνηρείσλ. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ. 

 

17. Άρθρο  43  παρ.  7β : 

Αιιαγή κεζόδνπ ηεο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ θηλεηώλ αμηώλ. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

18. Άρθρο  43  παρ.  9 : 

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ εληόο ηεο ρξήζεο. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

19. Άρθρο  43α  παρ.  1α : 

Μέζνδνη απνηηκήζεσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Μέζνδνη ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ 

θαη πξνβιέςεσλ . 

Απάληεζε:  Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ ηηκή θηήζεο 

κεησκέλεο κε ηηο πξνβιεπόκελεο απνζβέζεηο . 

 

20. Άρθρο  43α  παρ.  1β : 

πκκεηνρή ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 10% ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ ή 

ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη 

απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο.  

Αλάιπζε :  

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ  ζπκκεηνρέο. 

 



 

 

21. Άρθρο  43α  παρ.  1γ : 

Κάιπςε απμήζεσο ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. Έθδνζε εηαηξηθώλ κεξηδίσλ εληόο ηεο 

ρξήζεσο. 

Απάληεζε: Γελ έγηλε . 

 

22. Άρθρο  43α  παρ.  1δ : 

Γηάθξηζε (θαηεγνξίεο)κεηνρώλ (εηαηξηθώλ κεξηδίσλ). 

Απάληεζε:  900 εηαηξηθά κεξίδηα ησλ 30,00 επξώ. 

 

23. Άρθρο  43α  παρ.  1ζη : 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο άλσ ησλ 5 εηώλ θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ γηα απηέο. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ . 

 

24. Άρθρο  43α  παρ.  1ιδ : 

Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ή Γηαρεηξηζηέο). 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ . 

 

25. Άρθρο  43α  παρ.  1ε : 

ηνηρεία γηα εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο.. 

Απάληεζε: Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

26. Άρθρο  43α  παρ.  1ιζη : 

Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ . 

Απάληεζε: Γελ απνθηήζεθαλ. 

 

27. Άρθρο  43α  παρ.  1ιδ : 

Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηεο αξηηόηεξεο πιεξνθόξεζεο ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο 

παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθόλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Απάληεζε: Γελ ππάξρνπλ . 



 

 

 

 

28. Άρθρο  43β  παρ.  2 : 

Ιζνηηκία ΓΡΥ – EURO ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δεκνζηεύηεθαλ ζε ΓΡΥ . 

Απάληεζε: Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεύνληαη  ζε Δπξώ. 

 

ΤΡΟ  08.03.2015 

 

 

Ο  ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ     Ο  ΛΟΓΙΣΗ 

 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΜΑΤΡΙΚΑ                                           ΥΡΤΑ ΝΑΝΟΤ 

 


