
  

ΚΑΝΑΛΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
Απ. Μ.ΑΔ 38085/081/Β/97/0003 

Απ. Γ.Δ.ΜΗ. 123995138000 
 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31

ερ
 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) 

(βάζεη ηων δηαηάξεων ηος θωδηθοπ. Ν. 2190/1920, όπωρ ηζσύεη) 
 

§ 1. ΤΝΝΟΜΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - 
ΠΑΡΔΚΚΛΙΔΙ ΠΟΤ ΔΓΙΝΑΝ ΥΑΡΙΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

 
(α) Άπζπο 42α § 3: Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο 
πξαγκαηηθήο εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
 
Γελ έγηλε. 
 
(β) Άπζπο 42β § 1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο 
εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο». 
 
Γελ έγηλε. 
 
(γ) Άπζπο 42β § 2: Καηαρώξηζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε 
πεξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 
 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
(δ) Άπζπο 42β § 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή 
αξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. 
 
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
(ε) Άπζπο 42β § 4: πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ησλ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο 
αξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο.  
 
Γελ έγηλε ζπγρώλεπζε ινγαξηαζκώλ. 
 
(ζη) Άπζπο 42β § 5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, γηα λα θαηαζηνύλ 
νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 
 
Γελ έγηλαλ. 
 

§ 2. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 
 
(α) Άπζπο 43α § 1-α: Μέζνδνη απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ 
απνζβέζεσλ, θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 
 
1. Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ 
θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθό λόκν αμίαο ηνπο, 
πξνζαπμεκέλεο κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ. 
 
2. Οη ζπκκεηνρέο απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη 
ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. 
 
3. Σα από αγνξά πξνεξρόκελα απνζέκαηα (εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο, αλαιώζηκα θ.ιπ.) 
απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαηά ην ηέινο ηεο 
ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο. Δάλ ε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο είλαη ρακειόηεξε από ηελ 
ηηκή θηήζεσο αιιά κεγαιύηεξε από ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηόηε απνηηκήζεθαλ ζηελ 
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. 
 
4. Η κέζε ηηκή θηήζεσο όισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ 
ζηαζκηθνύ όξνπ, ε νπνία ζα αθνινπζείηαη πάγηα. 
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(β) Άπζπο 43α § 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε 
μέλν λόκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
(γ) Άπζπο 43 § 2: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή 
εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο.  
 
Γελ έγηλε. 
 
(δ) Άπζπο 43 § 7-β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο 
παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ.  
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
(ε) Άπζπο 43 § 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ 
θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθ’ όζνλ είλαη αμηόινγε. 
 
Γελ είλαη αμηόινγε ε δηαθνξά όζνλ αθνξά ζηα απνζέκαηα. 
 
(ζη) Άπζπο 43 § 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο εληόο ηεο ρξήζεσο, κε βάζε εηδηθό 
λόκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο 
θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ «Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο». 
 
Γελ έγηλε. 
 

§ 3. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ  
 
(α) Άπζπο 42ε § 8: Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο 
απνζβέζεσο).  
 
Παξαηίζεηαη ζρεηηθόο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΠΑΓΙΧΝ 

 
(β) Άπζπο 43 § 5-δ: Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. 
 
Γελ έγηλαλ. 
 
(γ) Άπζπο 43 § 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  
 
Γελ έγηλαλ, δηόηη δελ πξνβιέπεηαη ππνηίκεζε. 

Α/Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΧΝ 

31/12/2013 

ΠΡΟΘΗΚΔ 

2014 

    ΤΝΟΛΟ (€) ΑΠΟΒΔΔΙ 

ΜΔΥΡΙ 31/12/2014 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ ΑΞΙΑ 

31/12/2014 

10. ΓΗΠΔΓΑ - 

ΟΙΚΟΠΔΓΑ 

 

194.099,84 

 

- 

 

- 

 

- 

 

194.099,84 

11. ΚΣΙΡΙΑ - 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

726.572,34 

 

47.291,38 

 

773.863,72 

 

629.200,84 

 

144.662,88 

12. ΜΗΥ/ΣΑ - ΣΔΥΝ. 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

36.544,48 

 

4.357,31 

 

40.901,79 

 

39.623,40 

 

1.278,39 

13. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΔΑ 

 

2.000,00 

 

- 

 

2.000,00 

 

370,39 

 

1.629,61 

14. ΔΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

476.954,87 

 

66.465,34 

 

543.420,21 

 

523.153,56 

 

20.266,65 

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1.436.171,53 118.114,03 1.554.285,56 1.192.348,19 361.937,37 

16. ΑΧΜΑΣΔ 

ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 

52.390,60 

 

- 

 

52.390,60 

 

51.611,15 

 

779,45 

ΤΝΟΛΟ (€) 1.488.562,13 118.114,03 1.606.676,16 1.243.959,34 362.716,82 
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(δ) Άπζπο 43 § 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο 
(πνιπεηνύο απνζβέζεσο) πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε. 
 
Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. 
 
(ε) Άπζπο 43 § 3-γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ 
πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη/ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο 
ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο παγίσλ 
ζηνηρείσλ. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
(ζη) Άπζπο 43 § 4 εδ. α’ θαη β’: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη 
αλαπηύμεσο», «Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «Τπεξαμία 
επηρεηξήζεσο (goodwill)».  
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 

§ 4. ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
 
(α) Άπζπο 43α § 1-β: πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν 
από 10%. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
(β) Άπζπο 43α § 1-β: πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε ΑΔ είλαη 
απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο. 
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
(γ) Άπζπο 43α § 1-ηε: ύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 
 

§ 5. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
 
(α) Άπζπο 43α § 1-ηα: Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο 
απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ.  
 
Γελ έγηλε παξέθθιηζε.  
 
(β) Άπζπο 43α § 1-η: Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη 
ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη.  
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 

§ 6. ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Άπζπο 43α § 1-δ: Καηεγνξίεο κεηνρώλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην. 
 
Σν κεηνρηθό θεθάιαην δηαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ζε δηαθόζηεο πέληε ρηιηάδεο (205.000) θνηλέο 
αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 4,27 επξώ ε κεηνρή. Γελ ππάξρνπλ άιιεο θαηεγνξίεο 
κεηνρώλ.  
 
(β) Άπζπο 43α § 1-γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο εληόο ηεο ρξήζεσο γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
(γ) Άπζπα 43α § 1-ε θαη 42ε § 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ’ απηνύο δηθαηώκαηα. 

3



  

 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
(δ) Άπζπο 43α § 1-ηζη: Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ εληόο ηεο παξνύζαο ρξήζεσο.  
 
Γελ απνθηήζεθαλ. 
 

§ 7. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  
 
(α) Άπζπο 42ε § 14-δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Λνηπέο πξνβιέςεηο», εάλ ην πνζό ηνπ είλαη 
ζεκαληηθό. 
 
Γελ έγηλε. 
 
(β) Άπζπο 43α § 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη 
ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο 
δεζκεύζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
(γ) Άπζπο 43α § 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ 
ελδερόκελα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηόκελεο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθ’ όζνλ δελ 
εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο.  
 
H Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο από ηελ ίδξπζε απηήο. Δθηηκάηαη, όκσο, όηη 
ζε πεξίπησζε ειέγρνπ δελ ζα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
 
(δ) Άπζπο 43α § 1-ζη: Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από 5 έηε. 
 
Γελ ππάξρνπλ.  
 
(ε) Άπζπο 43α § 1-ζη: Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο.  
 

§ 8. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
 
Άπζπο 42ε § 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο 
εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα». 
 
Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 265,00 επξώ. 
 

§ 9. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ  
 
Άπζπο 42ε § 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε 
ππνρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο § 10. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 
 

§ 10. ΥΟΡΗΓΗΘΔΙΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΙ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΙΔ  
 
Άπζπο 42ε § 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία. 
  
Γελ ππάξρνπλ.  
 

§ 11. ΑΜΟΙΒΔ, ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΙ ΠΙΣΧΔΙ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΔΧ 
 
(α) Άπζπο 43α § 1-ηγ: Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γελ ρνξεγήζεθαλ. 
 
(β) Άπζπο 43α § 1-ηγ: Τπνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε 
απνρσξήζαληα ηελ παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο Δηαηξείαο. 
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