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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ-ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε 

                          (δ.τ B.E.S.T  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) 

ΕΔΡΑ            : ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου,οικοδομικό τετράγωνο 48Α του Δήμου Εχεδώρου 

Α.Μ.Α.Ε.       : 25847/62/B/92/83 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(βάσει των διατάξεων του κ. 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 οικονομικών καταστάσεων, που 

κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 

απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας 

που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου 

αυτού.  

Δεν έγινε. 

  

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή 

του αμετάβλητου 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 υποχρεωτικούς 

λογαριασμούς. 

Δεν 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. 

Δεν 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. 

Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών 

  

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 

κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να 

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως 

Δεν έγιναν. 
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§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως 

των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού 

των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων 

για υποτιμήσεις τους. 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, 

πλέον την αξία προσθηκών και βελτιώσεων ή της αναπροσαρμοσμένης με 

βάση ειδικό νόμο (Ν. 2065/92) αξίας τους μείον την αξία των αποσβέσεων που 

διενεργήθηκαν μέχρι και το τέλος της παρούσας χρήσεως. 

 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

 

(3) Συμμετοχές και χρεόγραφα  δεν υπάρχουν. 

 

(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως δεν υπάρχουν. 

 

(5) Χρηματοπιστωτικά μέσα δεν υπάρχουν. 

 

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην 

κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος 

της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. 

 

(7) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο 

FIFO η οποία ακολουθείται πάγια. 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε € 

περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο 

νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών. 

Περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν. 

 

Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για κτήσεις πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν. 

 

Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν. 

  

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από της 

μεθόδους και της βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

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. 

Δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

  

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, 

μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της 

τρέχουσας τιμής αγοράς της, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

Δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

  

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση 

της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό 

νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 

κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές 

αναπροσαρμογής». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τελευταία αναπροσαρμογή  των ακινήτων έγινε την 31.12.2012 σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 
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§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

  

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

 

  

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΓΙΟΥ 31/12/2013 Προσθήκες Μειώσεις 31/12/2014 31/12/2013 Χρήσεως Μειώσεις 31/12/2014 31/12/2014 

10 Οικόπεδα 328.352,15 0,00 

 

328.352,15 0 

  

0,00 328.352,15 

11 Κτίρια 304.566,16 0,00 0,00 304.566,16 194.693,16 12.163,49 

 

206.856,65 97.709,51 

12 Μηχανήματα 16.853,63 0,00 0,00 16.853,63 16.396,51 169,32 

 

16.565,83 287,80 

13 

Μεταφορικά 

Μέσα 14.405,68 
0,00 2,93 

14.402,75 14.405,63 
 

2,92 14.402,71 0,04 

14 

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 238.513,97 4.362,87 0 242.876,84 233.163,38 1.791,29   234.954,67 7.922,17 

 
Σύνολο 902.691,59 4.362,87 2,93 907.051,53 659.460,50 14.124,10 2,92 472.779,86 434.271,67 

16 

Λογισμικά 

προγράμματα 
Η/Υ 233.896,14 350,00 0 234.246,14 221.698,62 11.473,56 

 

233.172,18 1.073,96 

 

Γενικό 

Σύνολο 1.136.587,73 4.712,87 2,93 1.141.297,67 664.691,14 25.597,66 2,92 705.952,04 435.345,63 
 

 

  

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 

αποσβέσεων. 

Δεν έγιναν. 

  

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση 

ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Δεν συνέτρεξε λόγος σχηματισμού τους. 

  

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των 

ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

Λογισμικά προγράμματα  H/Y € 350,00 

  

(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. 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

  

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ.  α' και β': Ανάλυση 

και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών 

και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και 

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και 

"Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
§ 4. Συμμετοχές 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο 

άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 

10%. 

Δεν υπάρχουν 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή 

  

§ 5. Αποθέματα 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων 

κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως 

του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών 

ελαφρύνσεων. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 
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(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι 

στους οποίους οφείλονται. 

Δεν υπάρχουν 

  

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις 

οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
Είδος μετοχών 

Αριθμός 

μετοχών 

Ονομαστική αξία 

σε € 

Συνολική 

αξία σε € 

Κοινές Ανώνυμες 9.400 30,00 282.000,00 
 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα 

στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Δεν εκδόθηκαν. 

  

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες 

τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 

Δεν εκδόθηκαν 

  

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών 

μέσα στην παρούσα χρήση. 

Δεν 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" και "Προβλέψεις 

αποζημίωσης" αν τα ποσά τους είναι σημαντικά. 

Δεν υπάρχουν. 

 

  

(β) Άρθρο 43α  § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις 

από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής 

ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές 

δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. 

Δεν υπάρχουν. 

(γ1) Άρθρο 43α  § 1-ζα΄: Η φύση και ο 

επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού 

διακανονισμών της εταιρείας ,καθώς και οι 

οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία , 

εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα 

οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίηση τους 

είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της 

οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί. 

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα: Οι ουσιώδεις συναλλαγές 

που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα 

μέρη, 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. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη παρατίθενται κατωτέρω : 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ   ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 

παροχή υπηρεσιών  ως μέλη Δ.Σ 165.996,00 0,00 0,00 

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 

μισθωτές & λοιπές υπηρεσίες 96.279,93 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 262.275,93 0,00 0,00 

        

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 354.760,84 0,00 

Διευθυντές 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 354.760,84 0,00 
 

  

(δ) Άρθρο 43α § 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. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 

έως 2014 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων 

και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. 

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.  

  

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 

Δεν υπάρχουν. 

  

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις 

καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 

840.000 € για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου τραπέζης Eurobank που 

την 31-12-2014, ανέρχεται σε 369.000,00 ευρώ. 

  

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

  

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των μεταβατικών 

λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 

"Έξοδα χρήσεως δουλεμένα". 

Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα:   

Τραπεζικοί πιστωτικοί τόκοι € 3,68 

   

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα:   

Τόκοι τραπεζών € 9.316,29 

Ασφάλιστρα Προσωπικού € 410,53 

Διάφορα έξοδα €                0,55 

Σύνολο € 9.727,37 

  

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

  

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών 

τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η 

υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης 

§ 10. 

 Δεν υπάρχουν. 

 
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

  

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες 

ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 

840.000 € για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου τραπέζης Eurobank, . 

(βλέπε και ανωτέρω, άρθρο 43α παρ.1-στ) 
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§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ:  Αμοιβές μελών οργάνων 

διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

Παρατίθενται τα συνολικά ποσά για το σύνολο των μελών κάθε συλλογικού οργάνου, 

χωρίς αναφορά ονοματεπωνύμου. 
 

Αμοιβές μελών Δ.Σ                                        €   165.996,00 

  

(β) 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή 

αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την 

παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 

διευθύνσεως της εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν. 

  

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και 

πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών 

συμβουλίων και διαχειριστές). 

Δεν 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 εδαφ.α΄). 

Πωλήσεις εμπορευμάτων € 2.454.860,14 

Παροχή υπηρεσιών € 5.950,00 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών € 2.460.810,14 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του 

απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό 

κόστος τους. 

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού:  10 άτομα 

   

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:   

Μισθοί & Ημερομίσθια € 276.000,60 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα € 67.511,89 

Σύνολο € 343.512,49 

  

(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 ζημίες" και έκτακτα κέρδη" 

είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του 

άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση 

(με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του 

Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:   

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις  €   146,51 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα €  0,14 

Σύνολο €                    146,65 

   

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: Δεν υπάρχουν   

(3) Έκτακτες ζημίες : Δεν υπάρχουν.   

(4) Έκτακτα κέρδη :   

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων €                 1.016,25 

   

  

(δ) Άρθρο 42ε §  15-β :  Ανάλυση των 

λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων', 

"Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" 

και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων". 

(1) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων : Δεν υπάρχουν. 

(2) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων :  

     Δεν υπάρχουν. 

(3) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων:   

     Δεν υπάρχουν   

 
(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : Διακριτή παρουσίαση των 

συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό 

έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 

Αμοιβή ελέγχου των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων € 7.850,00 

   

   

(α) 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 πιστής εικόνας. 

-- Στη χρήση 2015 επιβλήθηκαν, από τη φορολογική αρχή για τις χρήσεις 

2002-2006,  στην εταιρεία  πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού 

ποσού € 345.000 περίπου.  

 --Η εταιρεία, εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση των 

νομικών συμβούλων διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, δε 

σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, διότι κανείς από το προσωπικό της την 31/12/2014 δε θεμελίωνε 

δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
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Θεσσαλονίκη, 30η  Μαϊου 2015 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

 

 

 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΗΣ   

Α.Δ.Τ  ΑΒ 162879 Α.Δ.Τ  ΑΙ 715633 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 25168 Α΄ΤΑΞΗΣ 
 

 

 
Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου 

που χορήγησα με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2015. 

 

 

Αθήνα,  20/07/2015 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

                                       

                                  

ΛΩΛΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


