ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31-12-2014
ΣΗ
‘’ΒΙΟΑΛ ΕΠΕ’’
ύμφωνα 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 31-12-2014.
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.
- Δεν έγινε.
2. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του
ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".
- Δεν έγινε.
3. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
- Δεν 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.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
5. Άρθρο 42β παρ. 4: υμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για
τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
- Δεν έγινε.
6. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
- Δεν 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.
- Σα 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.
-Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
8. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα
(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
- Δεν υπάρχουν.
9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.
- Δεν έγινε.
10. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
- Δεν 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.
- Δεν 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 "Διαφορές αναπροσαρμογής".
- Δεν έγινε μέσα στη χρήση αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

13. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ

ΑΠΟΒΕΕΙ

ΠΡΟΘΗΚΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΙ

ΣΑΚΣΙΚΕ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ

31/12/2013

ΒΕΛΣΙΩΕΙ

ΧΡΗΕΩ

31/12/2013

ΑΝΑΠΟΒΕΣΗ
ΑΞΙΑ 31/12/2014

ΧΡΗΕΩ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΤΕΩ ΚΑΙ
ΠΡΩΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΚΣΙΡΙΑ & ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

588.32

0,00

0.00

588.32

0.00

25657.02

0,00

0,00

0.00

25657.02

1783332.70

22280.00

73042.31

630566.12

1102004.27

404597.90

-133750.00

29872.64

325943.41

65471.25

268991.79

1685.58

22637.19

150820.27

270677.37

87457.57

2700.00

4722.22

64014.84

21420.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570625.31

-107084.42

130274.36

1171932.96

1336897.13

ΜΗΦ/ΣΑ-ΣΕΦΝΙΚΕ
ΕΓΚ/ΕΙ & ΛΟΙΠΟ
ΜΗΦ/ΚΟ ΕΞ/ΜΟ
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΤΠΟ
ΕΚΣΕΛΕΗ

ΤΝΟΛΟ

14. Αρθρο 43ε παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- Δεν έγιναν.
15. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
- Δεν σχηματίστηκαν.
16. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
- Δεν έγιναν.
17. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Σα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν
στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως σε δραχμές των
υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
- Δεν 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 "Τπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)"
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
19. Άρθρο 43α παρ. 1-β: υμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
- Δεν υπάρχουν.
20. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: ύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
21. Άρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
- Δεν έγινε παρέκκλιση.
22. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους
οποίους οφείλονται.
- Δεν υπάρχουν.

23. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
- αράντα μία χιλιάδες (41.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (30) ευρώ εκάστης.
24. Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δεν έγινε καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
25. Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
- Δεν εκδόθηκαν τίτλοι με ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
26. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
- Δεν αποκτήθηκαν.
27. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφιο δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι
σημαντικό.
- Δεν έγιναν.
28. Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους
λογαριασμούς τάξεως. Τποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- Δεν υπάρχουν.
29. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
- Τπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά την διαδικασία του
φορολογικού ελέγχου.
30. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
- Δεν υπάρχουν.
31. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Τποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
- Δεν υπάρχουν.
32. Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα"
και "Έξοδα χρήσεως δουλεμένα"
- Δεν υπάρχουν.
33. Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση
αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.
- Δεν υπάρχουν.
34. Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
- Δεν υπάρχουν.
35. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν.
36. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Τποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν.
37. Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών
συμβουλίων και διαχειριστές).
- Δεν 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 2424955,02

- Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού

Ευρώ

929815,60

- Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού Ευρώ

262,95

- Πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού Ευρώ

0,00

- Πωλήσεις Τπηρεσιών εσωτερικού

Ευρώ

0,00

-Πωλήσεις Τπηρεσιών εξωτερικού

Ευρώ

0,00

ύνολο

Ευρώ

3355033,57

39. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό"
περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα

26

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα

4

- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα

22

ύνολο άτομα

26

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ευρώ

α) - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό

Ευρώ

108055,74

- Μισθοί

Ευρώ

108055,74

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

Ευρώ

0,00

Ευρώ

383106,70

- Μισθοί

Ευρώ

383106,70

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

Ευρώ

0,00

β) - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα

491162,44

40. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά
λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά παρατίθεται, κατ' εφαρμογή
διάταξης του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, ανάλυση και αυτών με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του
Λογ. χεδίου.

των
των
της
Γεν.

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
-

Υορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Ευρώ

0,00

-

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

Ευρώ

0,00

-

ΥΠΑ Περαίωσης Προηγούμενων Φρήσεων

Ευρώ

0,00

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορ. παγίων επενδύσεων Ευρώ 0,00
41. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".
- Λοιπά έσοδα λογαριασμού αναμόρφωσης επιδότησης Ευρώ 0,00
42. Άρθρο 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.
- Δεν κρίνονται αναγκαίες άλλες πληροφορίες.
H ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΡΙΑ

Ο Λογιστής

ΖΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΖΩΗ

ΜΟΤΣΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

