ΜΕΓΚΑΣΑΝ Α.Ε.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014 – 31/12/2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει )
Της ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝ/ΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Παρ1

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής Εικόνας

(α) Άρθρο 42α Παρ.3 Παρέκκλιση

απο τις σχετικές διατάξεις περι καταρτίσεως
των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων,
που κρίθηκε απαραίτητη με απόλυτη
σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που
απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου
αυτού
(β) Άρθρο 42β Παρ.1 Παρέκκλιση απο την
αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του
λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»
(γ) Άρθρο 42β Παρ.2 Καταχώρηση στον
προσυνδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου
σχετιζόμενου με περισσοτερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς
(δ) Άρθρο 42β Παρ3 Προσαρμογή στη δομή
και στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της
επιχειρήσεως το απαιτεί
(ε) Άρθρο 42βΠαρ.4 Συμτύξεις λογαριασμών
του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμύς, για τις οποίες
(συμτύξεις)συντέχουν οι προυποθέσεις της
διατάξεως αυτής
(στ) Άρθρο 42βΠαρ.5 Αναμορφώσεις
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως

Δεν έγινε

Δεν έγινε

Δεν έγινε
Δεν συνέτρεξε τέτοια
Περίπτωση

Δεν έγινε

Δεν έγινε

Παρ.2 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
(α) Άρθρο 43α παρ.1-α Μέθοδοι
αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων
και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και
των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους

α)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία που προσδιόρισε η επιτροπή
του άρθρου 9 Ν.2190, προσαυξημένη με την
αξία προσθηκών και βελτιώσεων. Οι
αποσβέσεις υπολογίστηκαν με βάση τα
προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος
β) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού
προβλέψεων υποτιμήσεως
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(γ) Άρθρο 43α Παρ.1-α Παρέκκλιση από τις
μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως
(δ) Άρθρο 43 Παρ. 7-β Αλλαγή μεθόδου
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των
κινητών αξιών
(ε) Άρθρο 43 Παρ. 7-γ Παράθεση της
διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της
τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη
(στ) Άρθρο 43 Παρ 9 Ανάλυση και
επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με
βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων
και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού
< Διαφοράς αναπροσαρμογής>

Δεν έγινε
Δεν έγινε

Δεν έγινε αποτίμηση αποθεμάτων

Δεν έγινε

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα Εγκαταστάσεων
(α) Άρθρο 42ε Παρ.8 Μεταβολές παγίων
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως
( πολυετούς αποσβέσεως)
(β) άρθρο 43 Παρ.5-δ Ανάλυση πρόσθετων
αποσβέσεων
(γ) Άρθρο 43 Παρ 5-ε Προβλέψεις για
υποτίμηση ενσώματων παγίων και
περιουσιακών στοιχείων .
(δ) Άρθρο 43 Παρ 3-ε Ανάλυση και
επεξήγηση των ποσών των εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)
(ε) Άρθρο 43 Παρ 3-γ τα ποσά και
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση (δόσεων) και / ή την αποτίμιση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων
χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις παγίων στοιχείων .
(ε) Άρθρο 43 Παρ 4 εδάφ. α΄ & β΄ Ανάλυση
και επεξήγηση των κονδυλίων (έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως,
< παραχωρήσεις και δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας> και <Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)>

Ακολουθεί πίνακας στο τέλος του
προσαρτήματος.
Δεν έγιναν
Δεν σχηματίστηκαν

Ακολουθεί πίνακας στο τέλος του
προσαρτήματος

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
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Παρ.4 Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α Παρ.1-β Συμμετοχές στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο απο 10%
(β) Άρθρο 43α Παρ.1-β που προστέθηκε με
το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994.
Όταν η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά μετοχές)
συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες
εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε . (ή Ε.Π.Ε. ή
Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα
ευθυνόμενοι Εταίροι
(γ) Άρθρο 43 α Παρ 1-ι Σύνταξη
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις άλλων εταιρειών.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές

Δεν υπάρχει

Δεν συνέτρεξε τέτοια
Περίπτωση

Παρ.5 Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α Παρ. 1-α Αποτίμηση αποθεμάτων
κατα παρέκκλιση απο τους κανόνες αποτιμήσεως
του άρθ. 43 για λόγους φορολογικών
ελαφρύνσεων
(β) Άρθρο 43α Παρ. 1-ι Διαφορές απο υποτίμηση
κυκλοφορούντων στοιχείων ενηργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται

Δεν υπάρχουν αποθέματα

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο
(α)Άρθρο 43α Παρ. 1-δ Κατηγορίες μετοχών,
στις οποίες διαρείται το μετοχικό κεφάλαιο
(β) Άρθρο 43α Παρ. 1-γ Εκδοθείσες μετοχές
μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου
(γ) Άρθρο 43α Παρ. 1-ε & 42 ε Παρ 10
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσώματωμένα σε
αυτούς δικαιώματα
(δ Άρθρο 43α Παρ. 1-ιστ Απόκτηση ίδιων
μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση
στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Αριθμός 922.000
Ονομαστική αξία 2,93 €
Συνολική αξία 2.701.460 €.
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Αριθμός 50.000
Ονομαστική αξία 2,93 €
Συνολική αξία 146.500 €.
Δεν εκδόθηκαν
Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε Παρ 14 εδαφ.δ Ανάλυση του
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λογαριασμού < Λοιπές προβλέψεις αν το
ποσό του είναι σημαντικό>
(β) Άρθρο 43α Παρ.1ζ Οι οικονομικές
δεσμεύσεις απο συμβάσεις κλπ που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως .
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεμένες επιχειρήσεις .
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ Πιθανές οφειλές
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος
της κλειομένης χρήσεως, εφόσον δεν
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις
(δ) Άρθρο 43α Παρ 1-στ Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πάνω απο 5 έτη

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι
και την χρήση 2006 και ολοκλήρωσε την
φορολογική περαίωση των χρήσεων
2007-2008-2009
Δεν υπάρχουν

Παρ 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί
Άρθρο 42 ε Παρ 12 Άνάλυση των Κονδυλίων Έσοδα επομένων χρήσεων:0,00
των μεταβατικών λογαριασμών
Ενοίκια επομένων Χρήσεων
« Έσοδα επομένων χρήσεων » &
«Έξοδα χρήσεωςδεδουλευμένα »
--------------0,00

0,00

Παρ 9 Λογαριασμοί Τάξεως
Άρθρο 42 ε Παρ11Ανάλυση των
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν
καλύπτεταιη υποχρέωση αυτή απο της
πληροφορίες της επομένης παρ.10

Δεν υπάρχουν

Παρ 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες .
Άρθρο 42 ε Παρ 9 Εγγυήσεις και
Εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
απο ην εταιρία

Δεν υπάρχουν

Παρ 11 Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43 ε Παρ 1-ιγ Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας
(β) Άρθρο 42 ε Παρ 1-ιγ Υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας
(γ) Άρθρο 42 ε Παρ 1-ιδ Δοθείσες
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων
και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν
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Παρ. 12 Αποτελέσματα Χρήσεως
(α) Άρθρο 43 α Παρ 1-ιη Κύκλος εργασιών
κατα κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές

Πωλήσεις Υπηρεσιών :237.076,05 €.

(β) Άρθρο 43 α Παρ 1-ιθ Μέσος όρος του
αποσχοληθέντος κατα τη διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού,
με το συνολικό κόστος τους.Διευκρινίζεται
ότι στο Διοικητικό (υπαλληλικό ) προσωπικό
περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό
αμειβόμενο προσωπικό και στο
<εργατοτεχνικό προσωπικό > οι αμειβόμενοι
με ημερομίσθιο

1) Μέσος όρος προσωπικού Άτομα 1
Διοικητικό προσωπικό Άτομα
1
Εργατοτεχνικό προσωπικό Άτομα 2) Αμοιβές και έξοδα
Διοικητικού προσωπικού
Μισθοί 11.249,99Εργοδοτικές
εισφορές3.066,94
--------------14.316,93

(γ) Άρθρο 42ε Παρ 15-β Ανάλυση των
εκτάκτων ανόργανων εξόδων και εσόδων
(δηλ λογαριασμών <Έκτακτα και ανόργανα
έσοδα > Αν τα ποσά των λογαριασών
<έκτακτες ζημιές> και <έκτακτα κέρδη >
είναι σημαντικά κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43 α παρ 1-1γ,
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση
τους λογαριασμούς 81,02 και 81,03 του Γεν.
Λογ. Σχεδίου)
(δ) Άρθρο 42-ε 15-β Ανάλυση των
λογαρισμών <Έσοδα προηγουμένων
Χρήσεων > ,
< Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων
χρήσεων> και< Εξοδα Προηγουμένων
Χρήσεων>
(ε) Άρθρο 43α Παρ 1 -ιζ Οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει
κάθε φορά.
(στ) Άρθρο 43α Παρ 1 -ιζ Οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότερη πληροφόρηση των
Μετόχων και των τρίτων και την παρουσίαση
μια πιστής εικόνας της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΚΕΡΔΗ
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα:18.806,18
-----------18.806,18
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΖΗΜΙΕΣ
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα:
139,19
--------

Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων

0,00

Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων 90,00

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδροs &
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Παν. Γερολυμάτος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 109277

Χριστίνα Ζ Παπαδημητρίου
Α.Δ.Τ. ΑΚ700667

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου
Εμμανουήλ Κ. Αργυρός
Α.Δ.Τ. ΑΕ 091605
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