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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

(βάσει των διατάξεων του Κώδικα 2190/20, όπως ισχύει της 31 ∆εκεµβρίου 2014) 

 
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 

α. Άρθρο 42
α
 παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

 ∆εν έγινε. 

β. Άρθρο 42
β
 παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 

εµφανίσεως του Ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». 

∆εν έγινε. 

      γ. Άρθρο 42
β
 παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογ/σµό στοιχείου 

      σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

      δ. Άρθρο 42
β
 παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογ/σµών µε 

      αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

                       ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

                             ε. Άρθρο 42
β
 παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 

αυτής. 

∆εν έγινε. 

στ. Άρθρο 42
β
 παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως για να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως. 

∆εν έγιναν. 

 
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 

α. Άρθρο 43
α
 παρ. 1 εδάφ. 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 της τιµής 

κτήσεως η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών 

και βελτιώσεων και µειωµένης µε τις προβλεπόµενες από το νόµο 

αποσβέσεις. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

3. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, αναλώσιµα 

κ.τ.λ.) αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της 

τιµής κτήσεως κατά το τέλος της χρήσεως και της τρέχουσας τιµής 

αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας της. 

 

β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις µετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών. 

                       ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

γ. Άρθρο 43 παρ. 5 περ. δ΄ εδ. 2
ο
  του Κ.Ν. 2190/1920: 

   Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν. 
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δ. Άρθρο 43
α
 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920: 

    Συµµετοχές µε ποσοστό άνω του 10 % δεν υπάρχουν. 

 

ε. Άρθρο 43
α
 παρ. 1γ  του Κ.Ν. 2190/1920: 

∆εν επήλθε ουδεµία µετατροπή στο µετοχικό κεφάλαιο.  

 

στ. Άρθρο 43
α
 παρ. 1

ε
  του Κ.Ν. 2190/1920: 

    Ενσωµατωµένα σε τίτλους δικαιώµατα δεν υπάρχουν. 

 

ζ. Άρθρο 43
α
 παρ. στ΄ του Κ.Ν. 2190/1920: 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόµενες µε εµπράγµατες 

ασφάλειες δεν υπάρχουν. 

 

η. Άρθρο 43
α
 παρ. 1ζ του Κ.Ν. 2190/1920: 

    Υποχρεώσεις πουν δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό δεν υπάρχουν. 

 

θ. Άρθρο 43
α
 παρ. 1

η
  του Κ.Ν. 2190/1920: 

    Ανάλυση Πωλήσεων – Εσόδων : 

     Πωλήσεις Εµπορευµάτων Χονδρικώς    1.506.917,51 

     Πωλήσεις Εµπορευµάτων Λιανικώς                      72.620,45 

     Ενδοκ. Παραδόσεις                                         60.118,20 

     Τρίτων Χωρών                                                10.208,00 

     Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης                                 12.173,04 
      

     Γενικό σύνολο                                                     1.662.037,20 

     Μείον επιστροφές & εκπτώσεις                            -34.426,59 

           Γενικό σύνολο Κύκλου Εργασιών                  1.627.610,61 

 

ι. Άρθρο 43
α
 παρ. 1θ του Κ.Ν. 2190/1920: 

Απασχολήθηκαν οκτώ (8) υπάλληλοι, των οποίων οι αµοιβές  περιλαµβάνονται στο 

κονδύλιο των Εξόδων διοικητικής λειτουργίας στον Λογαριασµό εκµεταλλεύσεως του 

Ισολογισµού ύψους 182.337,83 €. 

 

ι/α. Άρθρο 43
α
 παρ. 1ιβ του Κ.Ν. 2190/1920: 

∆εν υπάρχουν καταλογισθέντα σηµαντικά ποσά φόρων που δεν εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό. 

 

ι/β. Άρθρο 43
α
 παρ. 1ιγ του Κ.Ν. 2190/1920: 

Υπάρχουν αµοιβές του Προέδρου & ∆/ντος Συµβούλου και των µελών του ∆.Σ. της 

εταιρείας οι οποίες ανήλθαν σε  95.876,00 € και εµφανίζονται στις αµοιβές και 

έξοδα προσωπικού (Λ/µος 60). 

Οι εν λόγω αµοιβές  περιλαµβάνονται στο κονδύλι των Εξόδων διοικητικής λειτουργίας 

στον Λογαριασµό εκµεταλλεύσεως του Ισολογισµού. 

 

 

ι/γ. Άρθρο 43
α
 παρ. 1ιδ του Κ.Ν. 2190/1920: 

∆εν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. 

 

ι/δ. Άρθρο 43
α
 παρ. 1ιστ του Κ.Ν. 2190/1920: 

          Κτήση ιδίων µετόχων δεν έγινε. 

 

ι/ε. Άρθρο 43
α
 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920: 

   ∆εν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης. 
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κ. Άρθρο 43
ε
  παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920: 

    ∆εν υπάρχουν εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 

 

λ. Άρθρο 43
ε
  παρ. 12 & 15β  του Κ.Ν. 2190/1920: 

    ∆εν υπάρχουν έκτακτα & ανόργανα έσοδα ύψους. 

 

λ/α. Παρ. 4.1.501 περ. 30 του Π.∆. 1125/1980: 

∆εν υπάρχουν σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισµού. 

 

ιβ. Άρθρο 43 παρ. 4β του Κ.Ν. 2190/1920: 

∆εν υπάρχει υπεραξία επιχείρησης. 

 

ιγ. Άρθρο 43 παρ. 5
ε
 του Κ.Ν. 2190/1920: 

∆εν έγιναν προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

 

ιδ. Άρθρο 43
α
  παρ. 1ιζ του Κ.Ν. 2190/1920: 

Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και τρίτων. 

 

∆εν έγινε πρόβλεψη για µελλοντικές αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, για συνταξιοδότηση που θα βάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

Η αµοιβή των ελεγκτών που καταβλήθηκε για την χρήση 2014 ανέρχεται σε 1.019,24 € 

 

Αναλυτικά: 

Στυλιανός ∆αµόφλι 509,62 € 

Θεόδωρος Σταυρόπουλος 509,62 € 

 

 

 

Αθήνα, 26  Μαΐου  2015 

 

 

 

Ο Πρόεδρος – ∆/νων Σύµβουλος                                                         Ο Αντιπρόεδρος 

              Κων/νος Παπαδόπουλος                                                      Στέφανος  Παπαδόπουλος        

 

 

 

 

 

 

 

Ο Οικονοµικός Σύµβουλος   

Φοροτεχνικός 

Βασίλειος Ζαρκαδούλας 

Αρ. αδείας άσκησης επαγγέλµατος 

014516 – Α΄  Τάξης 

  

 


