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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2014 της 

"ΑΔΕΛΦΟΙ  Π.  ΜΟΥΡΓΗ  Α.Ε.  ΣΟΥΠΕΡ  ΜΑΡΚΕΤ" 
AΡ.Μ.Α.Ε.  32295/26/Β/94/12 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014735245000 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 και των Π.Δ. 1123/1980 και 409/1986. 
 
Ι.  Πληροφορίες σχετικά με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των Οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις 
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 
1.  Άρθρο 42α, παρ. 3 Ν.2190/1920 
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 42α. 
Δεν έγινε. 
 
2.  Άρθρο 42β, παρ. 1 Ν.2190/1920 
Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και της μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του 
λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». 
Δεν έγινε. 
 
3.  Άρθρο 42β, παρ. 2 Ν.2190/1920 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασμούς. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
4.  Άρθρο 42β, παρ. 3  Ν.2190/1920 
Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της 
επιχείρησης το απαιτεί. 
Δεν έγινε  
 
5.  Άρθρο 42β, παρ. 4 Ν.2190/1920 
Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. 
Δεν έγιναν. 
 
6.  Άρθρο 42β, παρ. 5 Ν.2190/1920 
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της 
κλειόμενης χρήσης. 
Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 
 
7.  Άρθρο 43β, παρ. 2 Ν.2190/1920 
Ισοτιμία δραχμής-EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε Δραχμές. 
Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν μόνο σε Ευρώ 
 
ΙΙ.  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1α  Ν.2190/1920 
Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
υποτιμήσεις τους. 
Α. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της 

αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

Β. Την 31.12.2014 υπήρχαν οι εξής συμμετοχές: α) Στον Ελληνικό Όμιλο Μεσαίων Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ 
“ΕΛΟΜAΣ Ε.Π.Ε.” με μία μερίδα συμμετοχής, 1 εταιρικού μεριδίου των 12.000 ευρώ επί συνολικού κεφαλαίου ευρώ 
432.000 ευρώ και β) στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Νότου Α.Ε. με 1.910 μετοχές επί συνόλου 1.734.385 μετοχών 
ονομαστικής αξίας 2,9347 ευρώ και συνολικής αξίας κτήσεως ευρώ 5.605,28. Οι συμμετοχές αυτές αποτιμήθηκαν στην 
τιμή κτήσεως. Αν αποτιμούνταν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της 31-
12-2013 θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των συμμετοχών ποσού ευρώ 5.605,28. 

Γ. Τα αποθέματα εμπορευμάτων αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας 
τιμής τους. Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσεως εφαρμόσθηκε η μέθοδος του Ετήσιου Μέσου Σταθμικού Όρου που 
ακολουθείται πάγια. 

 
2.  Άρθρο 43α  παρ. 1α  Ν.2190/1920 
Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των 
συναλλαγματικών διαφορών.  
Δεν υπήρχαν απαιτήσεις, διαθέσιμα και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 
 
3.  Άρθρο 43  παρ. 2  Ν.2190/1920 
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. 
Δεν έγινε. 
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4.  Άρθρο 43  παρ. 7β  Ν.2190/1920 
Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών 
αξιών. 
Δεν έγινε. 
 
5.  Άρθρο 43 παρ. 7γ  Ν.2190/1920 
Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά. 
 
6.  Άρθρο 43 παρ. 9  Ν.2190/1920 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής». 
Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των παγίων, η οποία έπρεπε να γίνει την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του 
Ν. 2065/1992, έγινε τελικά την 21.10.2014 με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εξ αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία 
κτήσεως των κτιρίων κατά ευρώ 43.742,65 και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά ευρώ 23.760,65 και 
προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ευρώ 19.982,00 η οποία εμφανίζεται στον λογαριασμό Α.ΙΙΙ.2. “Διαφορές από 
αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” του Παθητικού. 
 
7. Άρθρο 43α § 1-ιζ:  
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων 
έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. 
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. 
 
8. Άρθρο 43α § 1-ιθ: 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του 
Κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. 
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. 
 
ΙΙΙ.  Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
1.  Άρθρο 42ε  παρ. 8  Ν.2190/1920 
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
Οι μεταβολές στην αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων καθώς και των κατά νόμο αποσβέσεων αυτών κατά την 
χρήση 1.1-31.12.2014 αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Χρήση 2014 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

  Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα 
Τεχνικές 

εγκ/σεις κλπ 
μηχ/κος 
εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
& 

προκ/λες 

Ασώματες 
ακινητοποιή-  
σεις & Έξοδα   
Πολυετούς   
Απόσβεσης 

ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία κτήσεως  
31-12-2013 

423.948,13 2.007.276,83 369.106,11 90.045,00 2.067.420,04 0,00 103.956,87 5.061.752,98 

Αγορές-προσθήκες 
χρήσεως 

0,00 0,00 680,11 16.765,20 47.949,89 0,00 0,00 65.395,20 

Πωλήσεις, μειώσεις 0,00 0,00 0,00 8.388,54 0,00 0,00 0,00 8.388,54 

Αναπροσαρμογές 0,00 43.742,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.742,65 

Αξία κτήσεως 
31-12-2014 

423.948,13 2.051.019,48 369.786,22 98.421,66 2.115.369,93 0,00 103.956,87 5.162.502,29

Αποσβέσεις έως 
 31-12-2013 

0,00 1.338.806,78 308.371,00 64.185,66 1.696.279,04 0,00 99.200,13 3.506.842,61 

Αποσβέσεις 
χρήσεως  

0,00 81.508,95 25.340,44 4.972,07 59.445,67 0,00 975,40 172.242,53 

Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 0,00 8.388,53 0,00 0,00 0,00 8.388,53 

Αναπροσαρμογές 
αποσβέσεων 

0,00 23.760,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.760,65 

Αποσβέσεις έως 
31-12-2014 

0,00 1.444.076,38 333.711,44 60.769,20 1.755.724,71 0,00 100.175,53 3.694.457,26

Αναπόσβεστη 
αξία 31-12-2014 

423.948,13 606.943,10 36.074,78 37.652,46 359.645,22 0,00 3.781,34 1.468.045,03

 
2.  Άρθρο 43  παρ. 5δ  εδαφ. β  Ν.2190/1920 
Ανάλυση των πρόσθετων αποσβέσεων . 
Δεν έγιναν. 
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3.  Άρθρο 43  παρ. 5ε   Ν.2190/1920 
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
Δεν έγιναν. 
 
4.  Άρθρο 43  παρ. 3ε   Ν.2190/1920 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν στη 
χρήση. 
Δεν έγιναν. 
 
5.  Άρθρο 43  παρ. 3γ   Ν.2190/1920 
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά 
την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 
Δεν υπάρχουν. 
 
6.  Άρθρο 43  παρ. 4 εδαφ. α και β   Ν.2190/1920 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)». 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
ΙV.  Συμμετοχές 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1β   Ν.2190/1920 
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. 
Δεν υπάρχουν. 
 
2.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιε   Ν.2190/1920 
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας. 
Δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
V.  Αποθέματα 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ια   Ν.2190/1920 
Αποτίμηση των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση των κανόνων αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Δεν έγινε παρέκκλιση. 
 
2.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ι   Ν.2190/1920 
Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού. 
Δεν υπάρχουν. 
 
VΙ.  Μετοχικό κεφάλαιο 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1 δ   Ν.2190/1920 
Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.  
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 90.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,04 ευρώ εκάστη. 
 
2.  Άρθρο 43β  παρ. 1 γ   Ν.2190/1920 
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές.  
 
3.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ε και 42ε παρ. 10   Ν.2190/1920 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς δικαιώματα. 
Δεν εκδόθηκαν. 
 
4.  Άρθρο 43α  παρ. 1 στ   Ν.2190/1920 
Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
VΙΙ.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
1.  Άρθρο 42ε  παρ. 14   Ν.2190/1920 
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. 
Δεν υπάρχουν.  
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του 
προσωπικού. 
«Προβλέψεις αποζημιώσεως του προσωπικού» 
Σχηματισμένες € 0,00 
Σωρευμένες € 0,00 
Σύνολο πρόσθετης πρόβλεψης € 230.416,78 
Αναλογούσες στην χρήση € 23.361,01 
Αναλογούσες σε προηγ. χρήσεις € 207.055,77
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2.  Άρθρο 43α  παρ. 1 z   Ν.2190/1920 
Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ, που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις 
καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. 
Δεν υπάρχουν. 
 
3.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιβ   Ν.2190/1920 
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως, 
εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για την χρήση 2010, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια οι 
φορολογικές υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση 
με το θέμα αυτό. 
Για τις χρήσεις 2011έως και 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός, για την χρήση 2014, βρίσκεται σε εξέλιξη 
και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 
χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε 
ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
4.  Άρθρο 43α  παρ. 1 στ.   Ν.2190/1920 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. 
Δεν υπάρχουν. 
 
5.  Άρθρο 43α  παρ. 1 στ.   Ν.2190/1920 
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
Δεν υπάρχουν. 
 
VΙΙΙ.  Μεταβατικοί  λογαριασμοί 
1.  Άρθρο 42ε  παρ. 12   Ν.2190/1920 
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως 
δεδουλευμένα». 
Ο λογαριασμός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» δεν παρουσιάζει υπόλοιπο, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έξοδα 
χρήσεως δεδουλευμένα» ύψους ευρώ 24.207,99 αφορά κυρίως παροχές από ΔΕΗ - Ύδρευσης – ΟΤΕ και έξοδα προβολής, 
διαφήμισης και δημοσιεύσεων. 

ΙΧ.  Λογαριασμοί τάξεως 
1.  Άρθρο 42ε  παρ. 11   Ν.2190/1920 
Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της 
επόμενης παραγράφου Χ. 
Οι λογαριασμοί τάξεως συνολικού ποσού ευρώ 62.836,36 περιλαμβάνουν Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 
προς την Τράπεζα Πειραιώς ύψους ευρώ 61.971,16 και προς την Εθνική Τράπεζα ποσού ευρώ 865,20. 

Χ.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
1.  Άρθρο 42ε  παρ. 9   Ν.2190/1920 
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
Δεν υπάρχουν. 

ΧΙ.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιγ   Ν.2190/1920 
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
Αμοιβές – μισθοί μελών Δ.Σ. 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 32.895,60
ΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32.895,60 
ΜΟΥΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32.895,60 
ΣΥΝΟΛΑ     263.164,80

 
2.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιγ   Ν.2190/1920 
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα κατά την παρούσα χρήση 
μέλη οργάνων διοικήσεως ή διευθύνσεως της εταιρίας. 
Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. 
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3.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιδ   Ν.2190/1920 
Προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν σε όργανα διοικήσεως. 
Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. 
 
ΧΙΙ.  Αποτελέσματα χρήσεως 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1 η   Ν.2190/1920 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 42ε, παρ. 15, εδάφιο α) 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 14.127.732,31 και αναλύεται ως ακολούθως:  
Πωλήσεις εμπορευμάτων Εσωτερικού € 13.706.084,91 
Πωλήσεις υπηρεσιών Εσωτερικού € 421.647,40 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ € 14.127.732,31 

 
2.  Άρθρο 42α  παρ. 1 θ   Ν.2190/1920 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το 
συνολικό κόστος τους. 
Το απασχολούμενο προσωπικό και οι αποδοχές του αναλύονται ως ακολούθως: 
 Αριθμός 

εργαζομένων 
Ακαθάριστες 
αποδοχές 

Κοινωνικές 
επιβαρύνσεις 

Σύνολο 
 

Υπάλληλοι 115 1.222.238,56 317.342,91 1.539.581,47 

Σύνολο 115 1.222.238,56 317.342,91 1.539.581,47

Καταβλήθηκαν επίσης αποζημιώσεις απολυομένων ύψους 2.735,04 €. 

 

3.  Άρθρο 42ε  παρ. 15 β   Ν.2190/1920 
Ανάλυση των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα», και «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα». Αν τα ποσά των 
λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του 
άρθρου 43α παρ.1-γ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. 
Σχεδίου) 
Ο λογαριασμός «Έκτατες ζημιές » παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο. 
Ο λογαριασμός «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
Φορολογικά Πρόστιμα &Προσαυξήσεις € 163,58 

Προσαυξήσεις ΦΠΑ € 75,90 

Πρόστιμο αναγνώρισης ημιυπαίθριων χώρων € 2.555,00 

Σύνολο € 2.794,48

Ο λογαριασμός «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 195,00 

Σύνολο € 195,00

Ο λογαριασμός «Έκτακτα κέρδη» αναλύεται ως ακολούθως : 
Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού € 99,99 

Σύνολο € 99,99

 
4.  Άρθρο 42ε  παρ. 15 β   Ν.2190/1920 
Ανάλυση των λογαριασμών: «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». & «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 
Ο λογαριασμός «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο. 
Ο λογαριασμός «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» αναλύεται ως ακολούθως: 
Έξοδα τηλεπικοινωνιών προηγούμενων ετών € 712,71 

Σύνολο € 712,71

 
5.  Άρθρο 42ε  παρ. 15 β   Ν.2190/1920 

Ανάλυση του λογαριασμού «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». 

Δεν υπάρχουν. 
 
ΧΙΙΙ. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό  
Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, πρώτο εδάφιο, όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010. 
H φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον 
ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό 
που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής 
θέσης της εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν. 
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ΧΙV. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, δεύτερο εδάφιο (όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν.3873/2010).  
Oι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών 
των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων 
για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι 
συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Tα 
πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, 
εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του 
συνδεόμενου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. O όρος «συνδεόμενο μέρος» έχει την ίδια έννοια με 
αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό (EK) 
1606/2002. 

Δεν υπάρχουν. 

 
ΧV. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής 
εικόνας 
1.  Άρθρο 43α  παρ. 1 ιη   Ν.2190/1920 
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. 

Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρία επιβαρύνθηκε με τέλος επιτηδεύματος ποσού ευρώ 4.050,00 καθώς και με Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 
2.360,92 ευρώ.  

 
2.  Άρθρο 43α  παρ. 1 κ   Ν.2190/1920 
Διακριτή παρουσίαση των αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο 
για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες 
υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών 
και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες . 

Κατά την χρήση 2014 καταβλήθηκαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές οι εξής αμοιβές: 

α)  Για τον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 € 6.600,00 

β)  Για τον υποχρεωτικό φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2013    € 5.500,00 

 
Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   
   
   
   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Βεβαιώνουμε ότι το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από έξι (6) σελίδες συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας και είναι 
αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε στην εταιρεία με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015. 
 

 
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 


