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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

της εταιρείας ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟ∆ΟΥΛΑ Α.Ε. 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει, 
µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) 

 

 

§ 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 
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, 
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε 
 
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».  
  
∆εν έγινε 
 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
   
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική 
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 
   
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
   
∆εν έγινε 
 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν χρειάστηκε να γίνουν 
 
§ 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
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(1) 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. 

(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

(3) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, µε εξαίρεση τους τίτλους µε χαρακτήρα προθεσµιακής 
καταθέσεως, αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της 
τρέχουσας τιµής τους. Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε : 

-   Για τους εισαγµένους στο χρηµατιστήριο τίτλους, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής 
τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως.  

-   Για τις µετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγµένες στο χρηµατιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία 
τους, όπως προκύπτει από το νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό τους και ελεγµένο από 
Ορκωτό Ελεγκτή.  

(4) Οι συµµετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιµήθηκαν στην κατ' 
είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους. Ως τρέχουσα 
τιµή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόµιµα συνταγµένο 
τελευταίο ισολογισµό τους και ελεγµένο από Ορκωτό Ελεγκτή. 

(5) Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη εισαγµένοι στο χρηµατιστήριο 
αποτιµήθηκαν όπως και οι προθεσµιακές καταθέσεις. 

∆εν υφίστανται τίτλοι των περιπτώσεων 3-4-5 

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

(7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, 
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του 
κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν 
χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  

(8) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους, µειωµένη 
µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. 

(9) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο της µέσης τιµής, η 
οποία ακολουθείται πάγια. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, 
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 
στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας που 
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και οι 
µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την έκταση 
και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών 
ροών, 
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δ) πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες 
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των µέσων, αν µπορεί να προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια από τις 

µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων, και  
αβ) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ 
η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, 
- οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην 

πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε 
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 

(1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 31/12/2014 και 
οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές (ή πιστωτικές) € καταχωρήθηκαν στα 
έκτακτα και ανοργανα έξοδα ή έσοδα. 

 (2) ∆εν υφίστανται υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων 

(3) ∆εν υφίστανται διαθέσιµα σε Ξ.Ν..  

(4) ∆εν υφίστανται υποκαταστήµατα στο εξωτερικό . 
 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 

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

∆εν έγινε.  
 
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων 
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά.  
 

(η) Άρθρο 43 § 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». 
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∆εν έγινε 
 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 
 
α. Πίνακας ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                  
    ΓΗΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΠΑΓΙΑ   

    ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΤΙΡ.ΕΓΚ. &ΜΗΧ.ΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛ. 

ΜΕΣΑ ΛΟΙΠΟΣ  ΥΠΟ    

            ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

    1/1/2013 

                  

ΚΟΣΤΟΣ 01/01/13 4,356,321.50 1,290,788.57 2,862,802.65 1,147,552.60 521,350.37 1,535,586.44 11,714,402.13 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/13 0.00 -486,574.31 -2,330,059.85 -691,320.36 -437,217.75 0.00 -3,945,172.27 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 01/01/13 4,356,321.50 804,214.26 532,742.80 456,232.24 84,132.62 1,535,586.44 7,769,229.86 

                  

    1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/13 4,356,321.50 1,290,788.57 2,862,802.65 1,147,552.60 521,350.37 1,535,586.44 11,714,402.13 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   0.00 306,648.93 264,009.42 1,670.00 58,841.93 0.00 631,170.28 

    0.00 -292,800.00 0.00 0.00 0.00 292,800.00 0.00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (AΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ)   0.00 0.00 -5,080.90 -41,110.99 -1,400.00 0.00 -47,591.89 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   0.00 0.00 -4,979.65 0.00 -9,142.91 0.00 -14,122.56 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   0.00 -76,573.32 -162,439.44 -104,320.14 -80,584.16 0.00 -423,917.06 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΌ 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   0.00 0.00 4,979.65 0.00 9,037.88 0.00 14,017.53 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ   0.00 0.00 3,557.05 39,712.47 1,399.99 0.00 44,669.51 

  31/12/13 4,356,321.50 741,489.87 632,788.93 352,183.58 62,285.35 1,828,386.44 7,973,455.67 

                  

ΚΟΣΤΟΣ 31/12/13 4,356,321.50 1,304,637.50 3,116,751.52 1,108,111.61 569,649.39 1,828,386.44 12,283,857.96 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/13 0.00 -563,147.63 -2,483,962.59 -755,928.03 -507,364.04 0.00 -4,310,402.29 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/13 4,356,321.50 741,489.87 632,788.93 352,183.58 62,285.35 1,828,386.44 7,973,455.67 

                  

    1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/14 4,356,321.50 1,304,637.50 3,116,751.52 1,108,111.61 569,649.39 1,828,386.44 12,283,857.96 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   0.00 142,953.66 56,952.07 15,960.00 38,912.27 0.00 254,778.00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (AΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ) (-)   0.00 0.00 -8,481.10 -54,054.62 -41,168.00 0.00 -103,703.72 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (-)   0.00 -52,679.53 -128,186.91 -92,547.62 -58,144.68 0.00 -331,558.74 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ(+)   0.00 0.00 4,217.96 42,916.82 32,901.10 0.00 80,035.88 

  31/12/14 4,356,321.50 831,764.00 557,290.95 264,458.16 34,786.04 1,828,386.44 7,873,007.09 

                  

ΚΟΣΤΟΣ   4,356,321.50 1,447,591.16 3,165,222.49 1,070,016.99 567,393.66 1,828,386.44 12,434,932.24 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   0.00 -615,827.16 -2,607,931.54 -805,558.83 -532,607.62 0.00 -4,561,925.15 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/14 4,356,321.50 831,764.00 557,290.95 264,458.16 34,786.04 1,828,386.44 7,873,007.09 

        

  
 
α. Πίνακας άυλων περιουσιακών στοιχείων  
 

AYΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    
ΕΞΟ∆Α 
Ι∆Ρ 

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞ 
ΜΚ 

ΕΞΟ∆Α 
ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΞΟ∆Α   

    ΚΑΙ Α ΕΓΚ ΚΑΙ ΟΜΟΛ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓ/ΣΗΣ   
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∆ΑΝ 

              
        
              
ΚΟΣΤΟΣ 01/01/13 3,853.00 18,613.84 319,147.55 80,501.31 422,115.70 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/13 -3,853.00 -14,215.88 -147,984.16 -63,733.55 -229,786.59 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 01/01/13 0.00 4,397.96 171,163.39 16,767.76 192,329.11 
              
        
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/13 3,853.00 18,613.84 319,147.55 80,501.31 422,115.70 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   52,553.15 0.00 0.00 20,524.00 73,077.15 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   -47,014.35 -688.97 -11,346.44 -15,102.63 -74,152.39 
  31/12/13 5,538.80 3,708.99 159,816.95 22,189.13 191,253.87 
              
ΚΟΣΤΟΣ 31/12/13 56,406.15 18,613.84 319,147.55 101,025.31 495,192.85 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/13 -50,867.35 -14,904.85 -159,330.60 -78,836.18 -303,938.98 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/13 5,538.80 3,708.99 159,816.95 22,189.13 191,253.87 
              
              
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/14 56,406.15 18,613.84 319,147.55 101,025.31 495,192.85 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   80,903.19 0.00 0.00 7,132.27 88,035.46 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   -79,906.93 -688.97 -11,346.44 -12,763.29 -104,705.63 
  31/12/14 57,402.41 17,924.87 307,801.11 95,394.29 478,522.68 
              
ΚΟΣΤΟΣ   137,309.34 18,613.84 319,147.55 108,157.58 583,228.31 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   
-

130,774.28 -15,593.82 -170,677.04 -91,599.47 -408,644.61 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/14 6,535.06 3,020.02 148,470.51 16,558.11 174,583.70 

 
 
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
∆εν έγιναν 
 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
   
∆εν σχηµατίστηκαν  
 
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

20/1/2014 ΤΔΑ002149-ΓΚΟΥΣΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 280.00 

23/1/2014 ΤΔA002166-ΓΚΟΥΣΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 134.70 

27/1/2014 ΤΔΑ000316-Ν.Ι.Α. ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο.Ε. 24.25 

28/1/2014 ΤΙΜ068001-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 40.95 

28/1/2014 ΤΙΜ068003-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 249.25 

3/2/2014 ΤΔΑ000435-Ν.Ι.Α. ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο.Ε. 27.75 

5/2/2014 ΤΔΑ005362-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘ.ΚΟΚΛΙΩΤΗ 93.60 

5/2/2014 ΤΔΑ002237-ΓΚΟΥΣΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65.00 

19/2/2014 ΤΙΜ000084-ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN AEBE 1,160.00 

3/4/2014 ΤΔΑ020988-ΣΟΦΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 248.58 

4/4/2014 ΤΔΑ020989-ΣΟΦΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175.75 

2/6/2014 ΤΙΜ000018-ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 386.00 

2/7/2014 TIM014517-ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3,692.00 

11/7/2014 ΤΙΜ000020-ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 344.68 

15/7/2014 ΤΔΑ000494-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 211.20 

17/7/2014 ΤΙΜ014764-ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,947.40 

21/7/2014 ΤΔΑ001426-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5,835.88 

22/7/2014 ΤΙΜ000021-ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 369.12 

23/7/2014 ΤΔΑ003183-ΓΚΟΥΣΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.00 

24/7/2014 ΤΔΑ001751-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Π.ΕΛΕΝΗ 1,168.00 

25/7/2014 ΤΔΑ000497-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 862.40 

25/7/2014 ΤΔΑ000498-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 162.40 
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25/7/2014 TIM014892-ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,895.40 

28/7/2014 TΔΑ000096-ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1,000.00 

5/8/2014 ΤΔΑ000911-ΙΝΟΧ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 660.00 

7/8/2014 ΤΔΑ001143-ΑΦΟΙ ΓΡ.ΠΑΓΩΝΑ Ο.Ε. 396.25 

8/8/2014 ΤΔΑ001149-ΑΦΟΙ ΓΡ.ΠΑΓΩΝΑ Ο.Ε. 371.25 

8/8/2014 ΤΔΑ000935-ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. 330.00 

2/9/2014 ΤΔΑ000051-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 8,325.00 

5/9/2014 ΤΙΜ015245-ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 917.00 

8/9/2014 ΤΔΑ001968-ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 996.84 

8/9/2014 ΤΔΑ000052-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 7,650.00 

12/9/2014 ΤΔΑ000053-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 6,300.00 

22/9/2014 ΤΔΑ000054-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 4,860.00 

24/9/2014 ΤΔΑ2065514-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 207.75 

25/9/2014 ΤΔΑ2065532-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 177.00 

26/9/2014 ΤΔΑ2065556-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 52.99 

29/9/2014 ΤΔΑ000112-ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 795.00 

6/10/2014 ΤΔΑ000056-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 12,930.00 

15/10/2014 ΤΔΑ000057-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 2,950.00 

23/10/2014 ΤΔΑ000058-ΒΙΚΤΩΡ ΖΟΥΠΑ 10,230.00 

3/11/2014 ΤΙΜ016186-ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 930.80 

4/12/2014 ΤΔΑ000897-ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1,428.00 

11/3/2014 ΠΤ000007-SOFT ΟΝΕ TECHNOLOGIES ΑΕ -920.00 

11/3/2014 ΠΤ000071-SOFT ΟΝΕ TECHNOLOGIES ΑΕ -680.00 

13/3/2014 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΤΔΑ2271416 (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) 47.97 

21/5/2014 ΤΠΥ000037-ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3,228.30 

30/5/2014 ΤΙΜ003322-SOFT ΟΝΕ TECHNOLOGIES ΑΕ 2,600.00 

22/12/2014 ΤΔΑ000954-ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. 2,856.00 

    88,035.46 

 
 
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: 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 
πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υφίστανται 
 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών 
και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία 
επιχειρήσεως (GOODWILL)». 
 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
 
§ 4.  Συµµετοχές 
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο 
από 10% . 
 
∆εν υφίστανται 
 
 (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος.   
 

∆εν συντρέχει  
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(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

∆εν συντρέχει  
 
§ 5.  Αποθέµατα 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  
 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν.  
 
§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.\ 
 

 
 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
∆εν εκδόθηκαν  
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν εκδόθηκαν  
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στη παρούσα χρήση. 
  
∆εν αποκτήθηκαν 
 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων – Εκτός 
Ισολογισµού διακανονισµοί - Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που 
είναι σηµαντικό .Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των 
προβλέψεων αποζηµιώσεως του προσωπικού. 
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(β) Άρθρο 43α § 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 
 
 
 
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄(1): - Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των εκτός ισολογισµού 
διακανονισµών(2) της εταιρείας, καθώς και οι οικονοµικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, 
εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δηµοσιοποίησή 
τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισµοί  
 
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους 
συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία µε τα συνδεόµενα µέρη(3), µαζί µε τα ποσά των 
συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόµενου µέρους, καθώς και άλλα σχετικά 
πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης 
της εταιρείας. 
 

∆εν υπάρχουν  

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

α)Έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. 

β) Η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη. Για τη χρήση αυτή δεν έχουν προσδιορισθεί ενδεχόμενοι 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο. Οι φόροι 

που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις..  

γ) Οι  χρήσεις 2011-2013 ελέγχθηκαν  φορολογικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με  

τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν. 2238/1994. ε) Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

                                            
(1)  Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α µε το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για 

ισολογισµούς που κλείνουν από 6.9.2010 και µετά. 
(2)  Για το περιεχόµενο των εκτός ισολογισµού διακανονισµών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιµίου της Οδηγίας 

2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά  περιλαµβάνουν διακανονισµούς καταµερισµού κινδύνων και 
οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύµβαση, όπως εξαγορά χρέους, συµφωνίες 
συνδυασµένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισµούς αποθεµάτων επί παρακαταθήκη, 
διακανονισµούς παραλαβής ή αποζηµίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται µέσω χωριστών εταιρειών 
και επιχειρήσεων µη ανώνυµης εταιρικής µορφής, ενεχυριασµένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισµούς 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ.. 

(3)  Για την έννοια του όρου «συνδεόµενα µέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιµίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ 
(L224/16.8.2006) και το ∆ΛΠ 24. 
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82 παραγρ.5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65
α
 του Ν 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. 

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

Οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο  (ρύθμιση Ν. 4321/2015 297,294.36 

Οφειλές προς το ΙΚΑ  (ρύθμιση 5270/6-4-2015) 371,007.01 

Σύνολα 668,301.37 

 
 
 
 
 
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη 4.300.000 ως εξασφάλιση ομολογιακού 

δανείου το υπόλοιπο του οποίου με 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των 2.732.632,09 ευρώ. 

 

 
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, 
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 
στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας που 
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και οι 
µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την έκταση 
και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών 
ροών, 
δ) πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες 
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των µέσων, αν µπορεί να προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια από τις 

µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 
γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 
κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής 
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αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των 
στοιχείων θα ανακτηθεί.»   

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  
 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεµένα».   
 

 
 
 

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως 

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

 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Εγγυητική επιστολή υπέρ ΕΦΕΠΑΕ Νο 2850119944 120.000 ευρώ 

 
     

  

§ 11.  Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

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

Στην χρήση δόθηκαν στα µέλη του ∆Σ 145.001,10 ευρώ 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν 
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές) 
 
∆εν υπάρχουν 

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
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(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο 
«∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα      137 

    

    

(2) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:   

Συνολικές αμοιβές προσωπικού 2,162,191.75 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 504,757.67 

Σύνολα 2,666,949.42 

Πλέον  

Διάφορα έξοδα προσωπικού 29,829.96 

Αποζημιώσεις απόλυσης 8,787.05 

Σύνολο δαπανών προσωπικού 2,705,566.43 

    

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασµών «έκτακτα 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 κι αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  
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(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων». «Έσοδα 
από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». 
 

 

 
(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «∆ιακριτή παρουσίαση των συνολικών αµοιβών που χρέωσε κατά το 
οικονοµικό έτος ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 
 

α. Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 6,336.00 

β.Για τον υποχρεωτικό φορολογικό έλεγχο 7,964.00 

 

§ 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 πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και 
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.  
 
∆εν υφίστανται 
 
Αθήνα  30/4/2015 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΖ 060912 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Θ ΗΛΙΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΙ 684722 
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Λογιστικό Γραφείο ADECA OE 

∆ηµόπουλος Αριστείδης 

Α∆Τ ΑΖ 625678 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα που αποτελείται από 13 σελίδες  είναι αυτό που 

αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 2/6/2015 

ηµεροµηνία 2/6/2015 

Ι Ζαβίτσας 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13161 

 
 
 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 


