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Ν. Κ.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Β.Ε.Ε. 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 

 

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 

 Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

(Α) Άρθρο 42Α § 3:  
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις 
περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομι-
κών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραί-
τητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σα-
φήνεια, της πραγματικής εικόνας που 
απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου 
αυτού. 
 

  
 
 
Δεν έγινε  

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την 
αρχή του αμεταβλήτου της δομής και 
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού 
και του λογαριασμού «αποτελέσματα 
χρήσεως».  
 

  
 
Δεν έγινε 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχ-
ρεωτικούς λογαριασμούς. 
 

  
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη 
δομή και στους τίτλους των λογαρια-
σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδι-
κή φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 
 

  
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαρια-
σμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν 
σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες 
(συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της διατάξεως 

 Δεν έγινε 
 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για 
να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με 
τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης 
χρήσεως. 
 

 Δεν χρειάστηκε να γίνουν 

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
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α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμη-
σης των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς 
και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 
τους. 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθη-
καν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόσ-
τους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπρο-
σαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας το-
υς, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και μειω-
μένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο 
αποσβέσεις. 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτιμήσεως. 

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέμα-
τα(εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα 
κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμη-
λότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και 
της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας 
τιμής αγοράς τους. 

(β) Άρθρο 43
α
 § 1-α: Βάσεις μετατρο-

πής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) 
και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγ-
ματικών διαφορών. 
 

 Δεν υπάρχουν 

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις 
μεθόδους κατά τις βασικές αρχές απο-
τιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 
αποτιμήσεως. 
 

  
Δεν έγινε 
 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου 
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων 
ή των κινητών αξιών 
 

 Δεν έγινε. 
 

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της δια-
φοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως 
των αποθεμάτων και κινητών αξιών και 
της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφό-
σον είναι αξιόλογη. 
 

 Δεν υπάρχει 
 

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξή-
γηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με 
βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της 
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχε-
ίων και παράθεση της κινήσεως του 
λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρ-
μογής». 
 

 Δεν υπάρχει 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων 
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως). 
 

 Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις 

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. . 

 
 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθε-
των αποσβέσεων. 
 

 Δεν έγιναν 
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(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υ-
ποτίμηση ενσώματων πάγιων περιου-
σιακών στοιχείων. 
 

 Δεν σχηματίστηκαν  
 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξή-
γηση των ποσών των εξόδων εγκατασ-
τάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που 
αφορούν την χρήση. 
 

 Η προσθήκη της χρήσης ποσού € 227,89 αφορά 
την αγορά λογισμικού. 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λο-
γιστικός χειρισμός των συναλλαγματι-
κών διαφορών που προέκυψαν στην 
παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή 
(δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέ-
λος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανά-
λυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», 
«Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία ε-
πιχειρήσεως (GOOD- WILL)». 
 

 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια  
 

§ 4.  Συμμετοχές 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με πο-
σοστό μεγαλύτερο από 10% . 
 
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχε-
ιρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
 
 
 
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποι-
ημένων οικονομικών καταστάσεων στις 
οποίες περιλαμβάνονται 
 και οι οικονομικές καταστάσεις της ετα-
ιρείας. 
 

 Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

§ 5.  Αποθέματα 

 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση απο-
θεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, 
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  
 

  
Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υ-
ποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 
 

 Δεν υπάρχουν.  
 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
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(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  με-
τοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχι-
κό κεφάλαιο. 
 

  

- Κοινές μετοχές   56.518 τεμάχια € 10 εκάστη 

  

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετο-
χές μέσα στη χρήση για αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 Δεν εκδόθηκαν 
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδο-
θέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυ-
τούς δικαιώματα. 
 

 Δεν εκδόθηκαν 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων 
μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 
 

 Δεν αποκτήθηκαν  
 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση 
του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» 
αν το ποσό  είναι σημαντικό. 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, πα-
ρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού 
των προβλέψεων αποζημιώσεως του 
προσωπικού. 
 

 Το κονδύλι ποσού € 26.538,60 αφορά πρόβλεψη  
αποζημιώσεως προσωπικού. 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές 
δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 
δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδι-
κών μηνιαίων παροχών και οικονομικές 
δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρή-
σεις. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 
φόρων που ενδεχομένως να προκύψο-
υν σε βάρος της κλειομένης και των 
προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν 
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 

 Δεν υπάρχουν 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις κα-
λυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 
 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
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- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυ-
λίων των μεταβατικών λογαριασμών 
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έ-
ξοδα χρήσεως δουλεμένα». 
 
 

 1) Εξοδα επομένων χρησεων ποσού € 
5.782,57 αφορούν : α) Νομικη προστα-
σία πιστώσεων € 1.792,88, β) Νομικη 
προστασία φορτηγών αυτοκινήτων € 
284,69, τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών 
μέσων € 3.705,00 

2) Εξοδα χρησεως δουλευμενα ποσού €  € 
13.891,35 αφορούν δαπάνες καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Δεκεμ-
βρίου 2014. 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογα-
ριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόμενης § 10. 
 

 Οι λογαριασμοί τάξεως αφορούν περιουσιακά 
στοιχεία τρίτων. 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμ-
πράγματες ασφάλειες που χορηγήθη-
καν από την εταιρεία. 
 

 Δεν υπάρχουν 

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: 
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως της εταιρείας. 
 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που 
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την πα-
ρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκα-
ταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοι-
κήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων 
και διαχειριστές). 
 

  

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργα-
σιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
 

  Εμπορικής δραστηριότητας:: 
   - εσωτερικού       ευρώ        3.910.098,95 
   - εξωτερικού        «     …                  0,00 
             Σύνολο      ευρώ        3.910.098,95 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διε-
υκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλλη-
λικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με 
μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό 
και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 
 

 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα     22 
 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά  
      κατηγορίες: 
- Διοικητικό προσωπικό        άτομα       4 
- Εργατοτεχνικό προσωπικό      «        18 
              Σύνολο άτομα                       22 
 
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:579.998,70 € 
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(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκ-
τακτων και ανόργανων εξόδων και εσό-
δων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακ-
τα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα 
και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των 
λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και 
«Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ 
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 
43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανά-
λυση (με βάση τους λογαριασμούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  
 

   
  (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :  
        Διάφορα                   396,75 € 
  
    

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λο-
γαριασμών «Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγουμένων χρήσεων» 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφό-
ρηση των μετόχων και των τρίτων και 
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. 

 …………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
 

 
Μάνδρα, 30 Απριλίου 2015 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

   

   

   

 

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

Βεβαιώνεται ότι το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από 7 (επτά) σελίδες 

είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 

22 Μαΐου 2015. 

Αθήνα 22 Μαΐου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

Α Μ ΣΟΕΛ 15601 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 12 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

  ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  

ΜΕΣΑ 
ΕΠΙΠΛΑ 

ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ 

ΥΠΟ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ 

1.1.2014 50.153,74 953.641,69  83.469,44 49.834,94 19.599,13 1.156.698,94 

Προσθήκες 1.530,00 50.850,39 9.500,00 5.862,60 47.155,26 114.898,25 

Μεταφορές 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

(Μειώσεις ) 0,00  0,00 0,00 0,00 22.765,39 22.765,39 

31.12.2014 51.683,74 1.004.492,08 92.969,44 55.697,54 43.989,00 1.248.831,80. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

1.1.2014 21.576,67 654.140,83   45.674,28 31.720,10 0,00 753.111,88 

Αποσβέσεις 2.031,65 83.859,21 5.618,40 2.736,06 0,00 94.245,32 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.12.2014 23.608,32 738.000,04   51.292,68 34.456,16 0,00 847.357,20 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

31.12.2014 28.075,42 266.492,04 41.676,76 21.241,38 43.989,00 401.474,60 

 


