
 

 

Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  31-12-2015 

ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ  ΑΞΤΕΕ  .....» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και 

τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που 

αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31-12-2015 

1. Άρθρο 42α 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. 

2. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 

εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". 

- ∆εν έγινε. 

3. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου 

µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

4. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική 

αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 

- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

5. Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 

αυτής. 

- ∆εν έγινε. 

6. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα  κονδύλια  της κλειόµενης χρήσεως. 

- ∆εν χρειάστηκε να γίνουν 

7. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού 

των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσης τους και του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε τις προσθήκες και βελτιώσεις 

και µειωµένη µε τις νόµιµες αποσβέσεις. 

-∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας. 

- Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 

κόστους. 

- Τα από ιδιοπαραγωγιγή αποθέµατα αποτιµήθηκαν µε το ιστορικό κόστος. 



8. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών. 

∆εν υπήρχε  περίπτωση.    

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 

Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 

- ∆εν έγινε. 

10. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 

- ∆εν έγινε. 

11. Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 

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

- ∆εν υπάρχουν κινητές αξίες. 

12. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό 

νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 

κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής". ∆εν έγινε 

14. Αρθρο 43ε παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

- ∆εν έγιναν. 

15. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

- ∆εν σχηµατίστηκαν. 

16. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

- ∆εν υπάρχουν.  

18. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφια α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών 

και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία 

επιχειρήσεως (GOODWILL)" 

- ∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

19. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 10%. 

- ∆εν υπάρχουν. 

20. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

- ∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

21. Άρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

- ∆εν έγινε παρέκκλιση. 

22. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

- ∆εν υπάρχουν. 



23. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 

- Εξήντα χιλιάδες (226954) ονοµαστικές  µετοχές, ονοµαστικής αξίας (1,72) ευρώ εκάστης. 

24. Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αυξήσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

Εγινε   αύξηση    του   ΜΚ κατά  41200,88   ε  µε την  έκδοση  23954  νέων  ονοµαστικών  

µετοχών του 1,72  Ε η κάθε   µία. 

25. Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς 

δικαιώµατα. 

- ∆εν εκδόθηκαν τίτλοι µε ενσωµατωµένα σε αυτούς δικαιώµατα. 

26. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 

- ∆εν αποκτήθηκαν. 

27. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφιο δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το 

ποσό του είναι σηµαντικό. 

- ∆εν έγιναν. 

28. 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 συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

- ∆εν υπάρχουν. 

29. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµενης και των προηγούµενων χρήσεων, 

εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

- ∆εν υπάρχουν. 

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

-.∆εν υπάρχουν 

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

- Τα τραπεζικά δάνεια καλυπτόµενα µε υποθήκες προσώπων της διοίκησης  

 ∆εν υπάρχουν 

32. Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλεµένα" 

- ∆εν υπάρχουν. 

33. Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παραγράφου. 

- ∆εν υπάρχουν. 

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

εταιρεία. 

- ∆εν υπάρχουν. 

35. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

- ∆εν υπάρχουν. 



36. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρείας. 

- ∆εν υπάρχουν. 

37. Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 

διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 

- ∆εν υπάρχουν. 

38. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α). 

- Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού        Ευρώ .567,78 

- Πωλήσεις Υπηρεσιών  Ευρώ .59980,49 

- Έσοδα παρεποµένων Υπηρεσιών  Ευρώ 3600 

................. 

          Σύνολο                                    Ευρώ 64148,27 

39. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.. 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα   .. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες 

- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα   

- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα                .0....... 

                  Σύνολο άτοµα                             ...0..... 

(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού               Ευρώ  .0...... 

α) - ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό        Ευρώ  ...0.... 

    - Μισθοί                                                 Ευρώ ..0..... 

    - Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα   Ευρώ  ..0..... 

β) - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα            Ευρώ  ...0.... 

    - Μισθοί                                                 Ευρώ .0...... 

    - Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα   Ευρώ  ....... 

40. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων. 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

194,4 Ευρώ ....... 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

- ∆εν υπάρχουν. 

41. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγούµενων χρήσεων", 

"Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων". 

- ∆εν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 



 

42.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2015 

 

 

ΧΡΗΣΗ : 2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Γ.ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10 Γήπεδα - Οικόπεδα 165.528,87 165.528,87 0,00 165.528,87

11 Κτίρια & τεχνικά έργα 555.732,36 555.732,36 445.655,51 6.028,67 451.684,18 104.048,18

12 Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις84.430,69 1.035,73 85.466,42 71.176,20 1.035,65 72.211,85 13.254,57

13 Μεταφορικά µέσα 420,16 420,16 352,84 50,42 403,26 16,90

14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 68.780,96 525,61 69.306,57 63.773,90 1.718,85 65.492,75 3.813,82

Σύνολα 874.893,04 1.561,34 0,00 0,00 876.454,38 580.958,45 8.833,59 0,00 589.792,04 286.662,34

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - 

προκαταβολές
1.366,25 0,00 1.366,25 1.366,25 1.366,25 0,00

Σύνολα 876.259,29 1.561,34 0,00 0,00 877.820,63 0,00 0,00 0,00 ## 0,00

Σύνολα ενσώµατων ακινητοποιήσεων876.259,29 1.561,34 0,00 0,00 877.820,63 582.324,70 8.833,59 ## 591.158,29 286.662,34

Γ.Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00

16.05 Λοιπά δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00

16.10 Έξοδα ίδρυσης & Α΄εγκατάστασης 0,00 0,00 0,00

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0,00

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,00 0,00 0,00

Σύνολα ασωµάτων ακινητοποιήσεων0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 0,00

Γενικά σύνολα 876.259,29 1.561,34 0,00 0,00 877.820,63 582.324,70 8.833,59 ## 591.158,29 286.662,34

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  2015ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2015
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή 

που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και 

εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 

- ∆εν κρίνονται αναγκαίες άλλες πληροφορίες. 

 

 

Πρέβεζα  10/07/2016… 

 

 


