ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280

ΓΕΜΗ 59083204000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20
1. Άρθρ. 42α Παρ. 3 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί
Ισολογισμού κτλ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου
42α παρ. 2
Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.
2. Άρθρ. 42β Παρ. 1 Κωδ. 2190/ 20. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την
δομή του Ισολογισμού
Στην δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού <Αποτελέσματα χρήσεως>
και ιδιαίτερα στην μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων
ακολουθήθηκαν όσα προβλέπει ο παραπάνω Νόμος . Ο Ισολογισμός και ο
λογαριασμός << Αποτελέσματα χρήσεως >> είναι συνοπτικός επειδή
συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από τον Κωδ. Ν. 2190/ 20.
3. Άρθρ. 42β Παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Προσθήκη λογαριασμών.
Στον Ισολογισμό και τον λογαριασμό << Αποτελέσματα χρήσεως >> δεν
δημιουργήθηκαν άλλοι λογαριασμοί εκτός από αυτούς που προβλέπει ο
παραπάνω Νόμος.
4. Άρθρ. 42β Παρ. 3 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού
που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς - Καταχώριση ανομοειδών στοιχείων
Δεν χρειάσθηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων του
Ισολογισμού και του λογαριασμού << Αποτελέσματα Χρήσεως >>, γιατί οι
χρησιμοποιούμενοι τίτλοι υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία που
απεικονίζουν. Επίσης σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν
έγινε καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
5. Άρθρ. 42β Παρ. 4 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συγχώνευση λογαριασμών.
Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ
οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση δεν συγχωνεύτηκε με άλλον.
6. Άρθρ. 42β Παρ. 5 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως
και προηγουμένης χρήσεως.
Στα κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης δεν έγινε καμιά
αναμόρφωση προκειμένου να είναι συγκρίσιμα.
7. Άρθρ. 42ε Παρ. 8 Κωδ. Ν.2190/ 20. Μεταβολές παγίων στοιχείων
Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ

1.ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αξία κτήσεως 31/12/2013
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις
Υπεραξία αναπροσαρμογής
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
2. ΚΤΙΡΙΑ
Αξία κτήσεως 31/12/2013
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις χρήσεως
Υπεραξία αναπροσαρμογής
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αξία κτήσεως 31.12.2013
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αξία κτήσεως 31.12.2013
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις χρήσεως
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
5. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ
Αξία κτήσεως 31.12.2013
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
6. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αξία κτήσεως 31.12.2012
Αγορές – Προσθήκες – Βελτιώσεις
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως
Συνολικές αποσβέσεις

54.443,10
0,00
0,00
0,00
0,00
54.443,10

277.818,07
0,00
0,00
11.086.79
107.859,60
169.958,47

35234,58
5498,00
4.615,00
2789,25
20.592,49
5.368,11

252.596,26
8094,35
3000,00
26.780,81
227.204,41
30.486,20

96,691,68
1532,28
199,09
3.128.99
94.302,33
2.389,35

23776,84
0,00
0,00
0,00
23776,77

Αναπόσβεστη αξία

0,07

8. Άρθρ. 42ε Παρ. 11 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.
Οι λογαριασμοί τάξεως ευρώ 192504,17 αφορούν α) αλλότρια περιουσιακά
στοιχεία ευρώ 18424,46 και β)εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ευρώ
174.079,71.
9. Άρθρ. 42ε Παρ. 12 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.
Δεν υπάρχουν ποσά σε μεταβατικούς λογαριασμούς .
10. Άρθρ. 42ε Παρ. 14 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Ανάλυση προβλέψεων.
Το από ευρώ 15914.76 ποσό αφορά πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες.
11. Άρθρ. 42ε Παρ. 15β Κωδ. Ν. 2190/ 20. Επεξηγηματικές πληροφορίες για
τα έκτακτα αποτελέσματα.
Τα έκτακτα έξοδα από ευρώ 1640,87 αφορούν:
Προσαυξήσεις και πρόστιμα
ευρώ
394,24
Λοιπά έκτακτα έξοδα.
Ευρώ 1246,63
Τα έκτακτα κέρδη ποσού 8,928,36 ευρώ αφορούν κέρδη από πώληση παγίων
12. Άρθρ. 43 Παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/ 20. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις
βασικές αρχές αποτίμησης.
Καμία παρέκκλιση δεν έγινε.
13. Άρθρ. 43 Παρ. 3γ Κωδ. Ν. 2190/ 20. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή
πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και επομένως δεν υπάρχουν
συναλλαγματικές διαφορές.
14.‘Αρθρ. 43 Παρ 4α Κωδ. Ν.2190/20. Ανάλυση εξόδων ερευνών και
αναπτύξεως.
Τέτοια έξοδα δεν εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης.
15. ‘Αρθρ.43 Παρ. 5δ Κωδ.Ν.2190/20. Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
στοιχείων.
16. Άρθρ.43 Παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/20. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων
περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν τέτοιες προβλέψεις , γιατί κατά τις εκτιμήσεις της

εταιρίας δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλλουν τον σχηματισμό τους.

17. ΄Αρθρ.43 Παρ.7β Κωδ. Ν.2190/90.Αποτίμηση αποθεμάτων.
Η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή
μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς.
18. ΄Αρθρ.43 Παρ.7γ Κωδ.Ν2190/20.Διαφόρες αποτίμησης αποθεμάτων.
Η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό αξία αποθεμάτων όπως προσδιορίστηκε
με την απογραφή της 31.12.2014 δεν διαφέρει σημαντικά από την αξία
που προκύπτει με βάση την τελευταία σε σχέση με την ημέρα κλεισίματος
του Ισολογισμού γνωστή τιμή αγοράς των αποθεμάτων αυτών.
19. ΄Αρθρ.43 Παρ. 9 Κωδ.Ν.2190/20.Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.
Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.2065/92 επειδή βρίσκονται επί οικοπέδων τρίτων..
20. ΄Αρθρ.43α Παρ.1α Κωδ.Ν.2190/20 . Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού
αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και των συναλλαγματικών διαφορών.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμήθηκαν σε τιμή κτήσεως
πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών μείον αξίας αποσβέσεων. Τα
αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμή
κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Κατά την παρούσα χρήση δεν έγινε
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

21.΄Αρθρ.43α Παρ. 1β Κωδ.Ν.2190/20. Συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 10%.
Η εταιρία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας.

22.΄Αρθρ.43α Παρ.1γ Κωδ.Ν.2190/20. Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο.
Κατά την παρούσα χρήση δεν έγινε εγγραφή στο κεφάλαιο της εταιρείας .
23. ΄Αρθρ.43α Παρ.1δ Κωδ.Ν.2190/20. Κατηγορία μετοχών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 335.000,00 ευρώ και αποτελείται
από 3.350 ονομαστικές μετοχές των 100 ευρώ εκάστη .

24.΄Αρθρ.43α Παρ.1στ Κωδ.Ν.2190/20. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

25.΄Αρθρ.43α Παρ 1ι Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού.
Δεν υπάρχουν στην εταιρεία διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού.
26. ΄Αρθρ.43α Παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως
από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.
Από την εταιρία δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης
και επομένως δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.
27. ΄Αρθρ.43α Παρ.1ιβ Κωδ.Ν. 2190/20.Οφειλόμενα σημαντικά ποσά που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
28. ΄Αρθρ.43α Παρ.1ιγ Κωδ.Ν.2190/20. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.
Δεν υπάρχουν.
29. ΄Αρθρ.43α Παρ.1ιδ Κωδ.Ν.2190/20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοίκησης.
Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε
όργανα διοίκησης.
30. ΄Αρθρ.43α Παρ.1 ιε Κωδ.Ν.2190/20. Πληροφορίες για τις συνδεμένες
επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.
31.΄Αρθρ.43α Παρ.1ιστ Κωδ.Ν.2190/20 . Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία τέτοιες μετοχές.
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
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