ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 56 

Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΤΗΣ ...........................................

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «....................................................... Α.Ε.»
1. Άρθρο 42α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2. 
[Δεν χρειάσθηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση.]
2. Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού. 
Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
3. Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσθήκη λογαριασμών. 
[Ουδεμία προσθήκη έγινε.]
4. Άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων. 
[Δεν χρειάσθηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Επίσης, σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.]
5. Άρθρο 42β παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920. Συγχώνευση λογαριασμών. 
[Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, δεν συγχωνεύθηκε με άλλον.]
6. Άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και επομένης χρήσεως. 
[Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της επομένης χρήσεως είναι απόλυτη, αφού στα ποσά ορισμένων λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα της ........ εταιρικής χρήσεως χρήσεως έγινε κατάλληλη αναμόρφωση για να γίνουν ομοειδή και κατά συνέπεια συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσεως .........]
7. Άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων. 
[Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. 
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8. Άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 
[Δεν υφίσταται ουδεμία εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια.]
9. Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν. 
[Από την εταιρία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.]
10. Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως. 
[Δεν έγιναν.] 
11. Άρθρο 42ε παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών. 
[Στο Ενεργητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει και στο παθητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει.]
12. Άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση προβλέψεων. 
[Δεν έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.]
13. Άρθρο 42ε παρ. 15β Κ.Ν. 2190/1920. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα. 
[Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν ενοίκια δρχ. ................... Έκτακτα έξοδα δεν υπάρχουν.]
14. Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. 
[Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.]
15. Άρθρο 43 παρ. 3γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
[Από την εταιρία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.]
16. Άρθρο 43 παρ. 3α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης». 
[Δεν υπάρχουν.]
17. Άρθρο 43 παρ. 4α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως. 
[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.]
18. Άρθρο 43 παρ. 4β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Υπεραξία επιχείρησης. 
[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης.]
19. Άρθρο 43 παρ. 5δ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 
[Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν από την εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις.]
20. Άρθρο 43 παρ. 5ε΄  Κ.Ν. 2190/1920. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.] 
21. Άρθρο 43 παρ. 7β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Αποτίμηση αποθεμάτων. 
[Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν βάσει της περιόδου αποτίμησης του ΚΒΣ.]
22. Άρθρο 43 παρ. 7γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων. 
[Στα βιβλία της εταιρίας δεν υφίσταται λογαριασμός διαφορών αποτίμησης αποθεμάτων.]
23. Άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων. 
[Δεν έγινε αναπροσαρμογή του παγίου εξοπλισμού της εταιρίας.]
24. Άρθρο 43α παρ. 1α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων. 
Μέθοδοι αποτιμήσεως
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων. 
Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν με σταθερή μέθοδο. 
25. Άρθρο 43α παρ. 1β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%. 
[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός συμμετοχών.]
26. Άρθρο 43α παρ. 1γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Εγγραφή στο μετοχικό Κεφάλαιο. 
[Στα βιβλία για την χρονική περίοδο .................... έως .................... δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.]
27. Άρθρο 43α παρ. 1δ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες μετοχών. 
[Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές κοινές ονομαστικές, μη εισηγμένες. 
Αριθμός μετοχών .................... αξίας εκάστης δρχ. ...................., συνολικής αξίας δρχ. ....................]
28. Άρθρο 43α παρ. 1α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα. 
[Αντί για μετοχές προσωρινοί τίτλοι.]
29. Άρθρο 43α παρ. 1στ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
[Δεν υφίσταται τέτοιος λογαριασμός στα βιβλία της εταιρίας.]
30. Άρθρο 43α παρ. 1ζ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
[Η εταιρία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.]
31. Άρθρο 43α παρ. 1η΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση κύκλου εργασιών. 
[Από την εταιρία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις: 
1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε δρχ.	                 	.................... 
2. Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε δρχ.	                         .................... 
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε δρχ.		                         .................... 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				                                   ....................]
32. Άρθρο 43α παρ. 1θ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού. 
[Απασχολεί ......................... υπάλληλους. Οι αμοιβές του προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των δρχ. .................... Από αυτές δρχ. .................... αφορούν εργοδοτικές εισφορές.]
33. Άρθρο 43α παρ. 1ι΄ Κ.Ν. 2190/1920. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. 
[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]
34. Άρθρο 43α παρ. 1ια΄ Κ.Ν. 2190/1920. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης. 
[Δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.]
35. Άρθρο 43α παρ. 1ιβ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
[Δεν υφίστανται.]
36. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης. 
[Στην εταιρία δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]
37. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. 
[Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.]
38. Άρθρο 43α παρ. 1ιε΄ Κ.Ν. 2190/1920. Πληροφορίες για τις συνδεόμενες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
[Δεν υπάρχουν συνδεμένες επιχειρήσεις.]
39. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Απόκτηση ιδίων μετοχών. 
[Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία ίδιες μετοχές.]
40. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων. 
[Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο είσπραξης ή εξόφλησής τους. 
Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίσθηκαν: 
α. Μακροπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η είσπραξη ή πληρωμή προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της επόμενης χρήσης. 
β. Βραχυπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.]

Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των δρχ. .................................... κατανεμήθηκαν όλες στο λειτουργικό κόστος. 
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