ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νο . .
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ
ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ »
ΣΖ 5 ης ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2014
ηε Λάξηζα ζήκεξα ηελ 5 ε Ννεκβξίνπ 2014 , εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18: 00 κ.κ ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ. » , γηα ηα
εμήο ζέκαηα :
1. ΤΓΚΛIΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ .
2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
’απηήλ παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.
1) ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣ.
2) ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣ.
3) ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝ

ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ. Γ.
ΜΔΛΟ Γ.

Τπαξρνύζεο ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο λνκίκνπ
απαξηίαο , ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνύ
Θέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ είλαη ε ύγθιηζε Δθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο γηα αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ ηεο Κεθαιαίνπ βάζεη
ηνπ Ν.2065/1992.
Γηα ην παξαπάλσ Θέκα έιαβε ηνλ ιόγν ν θ.Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη
πιεξνθνξεί ηα κέιε όηη βάζεη ηνπ Ν.2065/1992 ε εηαηξεία πξέπεη λα
πξνβεί ζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 109.769 επξώ ηνπ
απνζεκαηηθνύ ηεο ,δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Ν.2065/1992.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη
Οκόθσλα ηε ζύγθιεζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ
30ε Ννεκβξίνπ 2014 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 12.00,ζηα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο
πγρξόλσο θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο σο εμήο :

ΠΡΟΚΛΖΖ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ.»
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ
ΜΔΣΟΥΩΝ
ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο , ην Γ .. θαιεί
ηνπο κεηόρνπο ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο «ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ » ζε Δθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2014 , εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα
12.00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηε Λάξηζα γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ γηα ην παξαθάησ ζέκα :
Θέκα: ύγθιηζε Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ γηα
αύμεζε Σνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ .
Κάζε κέηνρνο πνπ επηζπκεί λα κεηάζρεη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε νθείιεη λα θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο
ή ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη λα ππνβάιιεη
ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο θαηάζεζεο , θαζώο θαη ην ηπρόλ έγγξαθν
αληηπξνζώπεπζεο ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο πέληε ( 5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο .

Λάξηζα 5ε Ννεκβξίνπ 2014
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην

Καηόπηλ απηνύ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε απνδέρεηαη νκόθσλα ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
απνθαζίδεη πακςεθεί πεξί απηνύ.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ν θ .Πξόεδξνο θεξύζζεη
ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Σα Μέιε

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λάξηζα 05ε Ννεκβξίνπ 2014
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
Θενδσξόπνπινο Κσλ.

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΥΡΖΖ
Σνλ πεξαζκέλν ρξόλν παξά ηνλ ζθιεξό αληαγσληζκό , νη πσιήζεηο
καο ζεκείσζαλ αύμεζε θαη κε ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ
καο πηζηεύνπκε όηη ζα απμεζνύλ ζεκαληηθά .
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο παξνύζεο ρξήζεο θαη ηνλ
ζπλνδεύνληα απηόλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο εθαξκόζηεθαλ
νη αθόινπζεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο .
1) Απνηίκεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ & απνζβέζεηο απηώλ
Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ
αμία θηήζεσο απηώλ ( ηζηνξηθό θόζηνο ). Οη απνζβέζεηο όισλ ησλ
παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 100/98 .

2) Απνηίκεζε απνζεκάησλ .Σα απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ έρνπλ
απνηηκεζεί ζηελ θαηά είδνο ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεσο
απηώλ ( ηζηνξηθό -θόζηνο ) θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ησλ θαηά
ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο
θηήζεο ησλ απνζεκάησλ εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο FIFO.
3) Κξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε
καθξνπξόζεζκεο θαη βξαρππξόζεζκεο . Οη ππνρξεώζεηο ησλ νπνίσλ ε
πξνζεζκία εμόθιεζεο ησλ από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ
ηζνινγηζκνύ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ έηνπο , έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ
θαηεγνξία ησλ καθξνπξόζεζκσλ , όιεο δε νη ινηπέο έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ βξαρππξόζεζκσλ . Σα ίδηα θξηηήξηα
ηζρύνπλ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο .
4) Απνδεκηώζεηο απνρσξνύλησλ θαη απνιπνκέλνπ πξνζσπηθνύ . Γελ
ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκηώζεηο απνρσξνύληνο & απνιπόκελνπ
πξνζσπηθνύ , αθνινπζνύκελεο παγίσο ηεο αξρήο επηβάξπλζεο θάζε
ρξήζεο κε ηα εληόο απηήο θαηαβαιιόκελα πνζά απνδεκίσζεο .
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ
Σα κηθηά θέξδε έθζαζαλ ζε 168.839,26 επξώ , κεηά δε ηελ αθαίξεζε
ησλ εμόδσλ δηαζέζεσλ , ησλ γεληθώλ εμόδσλ δηαρείξηζεο , ησλ κε
θνζηνινγηζεηζώλ απνζβέζεσλ , ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ θαη
ησλ έθηαθησλ αλόξγαλσλ , απέκεηλε Κέξδνο 101924,35 επξώ .
Μεηά από ηα παξαπάλσ θ.θ. Μέηνρνη ζαο παξαθαινύκε :
1) Να εγθξίλεηε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο
01/01/13 - 31/12/13.
2) Να απαιιάμεηε εκάο θαη ηνπο ειεγθηέο από θάζε επζύλε γηα ηα
πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 01/01/13 - 31/12/13 , ζύκθσλα κε ην
λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό .
3) Να δηνξίζεηε δύν ( 2 ) ηαθηηθνύο θαη δύν ( 2 ) αλαπιεξσκαηηθνύο
ειεγθηέο γηα ηε ρξήζε 01/01/14 – 31/12/2014.
Λάρισα 30 Απριλίοσ 2014
Σο Γιοικητικό σμβούλιο
Ακριβές αντίγραυο από το βιβλίο Πρακτικών τοσ Γ..
-ΟΠΡΟΔΓΡΟ

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΚΣΩΝ
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο « ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ »
Διέγμακε ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ην ζρεηηθό
πξνζάξηεκα ηεο
αλσλύκνπ εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία
« ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ » ηεο Δηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013.
Ο έιεγρνο καο έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
Κσδ. Ν 2190/1920 « πεξί Αλσλύκσλ εηαηξηώλ » θαη ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ θξίλακε θαηάιιειεο , βάζεη ησλ αξρώλ θαη θαλόλσλ
πνπ αθνινπζνύληαη ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο .
Σέζεθαλ ζηελ δηάζεζε καο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηήξεζε ε εηαηξία
θαη καο δόζεθαλ νη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη
επεμεγήζεηο πνπ δεηήζακε . Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ , κε ηηο ζρεηηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο .
Σν πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη από
ηελ Παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ θσδ. Ν 2190/1920 . Οη αλσηέξσ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο
εηαηξίαο θαη καδί κε ην πξνζάξηεκα απεηθνλίδνπλ , βάζε ησλ ζρεηηθώλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θαη ινγηζηηθώλ αξρώλ , νη νπνίεο έρνπλ γίλεη
γεληθά παξαδεθηέο , ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ( νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ) ηεο εηαηξίαο , θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία .
Λάρισα 30 Απριλίοσ 2014
Οι Δλεγκτές
ΜΠΗΕΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ
ΑΡ.Μ.Ο.Δ 0796033701
ΑΡ.ΑΓ. Α’ ΣΑΞΖ 0004086

ΓΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΑΡ.Μ.Ο.Δ. 0796032858
ΑΡ.ΑΓ.Α΄ΣΑΞΖ 0013183

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νο . . .
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ
ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
«ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ »
ΣΖ 30ης ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2014

ηε Λάξηζα ζήκεξα ηελ 30ε Απξηιίνπ 2014 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο αλσλύκνπ
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία « ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ » , πνπ εδξεύεη ζηε
Λάξηζα, θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
θ.
ζΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ηα κέιε ηνπ Γ.. ζε εηδηθή
ζπλεδξίαζε γηα δήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ θαησηέξσ ζέκαηνο .
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία , ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό
θαη ην λόκν , ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
κε κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ΘΔΜΑ : ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ »
ΣΖ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαβάδεη ζηα κέιε ηνλ
ηζνινγηζκό ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 2013 θαζώο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο .
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , θαηά ηελ νπνία ν Πξόεδξνο ηνπ Γ..
θαη ν παξηζηάκελνο πξνηζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ παξέρνπλ ηηο
δεηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο , ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ ηζνινγηζκό .
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γ. δηαβάδεη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο
απνηειεζκάησλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 2013 πνπ έρεη σο εμήο :
Καζαξά απνηειέζκαηα (Κέξδε ) ρξήζεο

101.924,35

Τπόινηπν (Εεκηώλ ) πξνεγ.

500.092,65

Μεηνλ Φνξνο Δηζνδήκαηνο
Εεκίεο εηο Νέν

ρξήζεο

11.984,13
410.152,43

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ &
Γ. ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ..

Λάρισα 30 Απριλίοσ 2014
Ακριβές αντίγραυο από το βιβλίο Πρακτικών τοσ Γ..
-

Ο–

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Δ.Δ. »
ης
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013

1. Άξζξν 43α παξ. 1α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 . Μέζνδνη απνηίκεζεο
ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ & ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ &
πξνβιέςεσλ θαζώο θαη ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ .
Α) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία
θηήζεο ( ηζηνξηθό θόζηνο ).
Β) Γηα ηα ππόινηπα ησλ απνζεκάησλ εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο
FIFO.
2. Άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920 . Παξέθθιηζε από ηηο
κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο . Γελ έγηλε παξέθθιηζε ησλ
κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη αγνξώλ πνπ ε εηαηξία
εθαξκόδεη πάγηα .
3. Παξ. 4.1.501 πεξηπη. 3 άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 1123/1980 . Απνζβέζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 01/01/13 - 31/12/13. Έγηλαλ .
4. Άξζξν 43α παξ. 1 πεξηπη. 1 ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 .
Γηαθνξέο
απνηίκεζεο θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ .Γελ
ππάξρνπλ .
5. Άξζξν 43 παξ. 7 πεξηπη. γ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Γελ
ππάξρνπλ .
6. Άξζξν 43 παξ. 3γ θαη 43α παξ. 1 ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 .Βιέπε
παξ. 1α .
7. Άξζξν 43α παξ. 1β ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 .πκκεηνρέο ζην
θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10% .
Γελ ππάξρνπλ .
8. Άξζξν 43α παξ. 1γ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Δθδνζείζεο κεηνρέο
` κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ Μ. Κ. Γελ εγηλαλ .
9. Άξζξν 43α παξ. 1ε ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Δλζσκαησκέλα ζε
ηίηινπο δηθαηώκαηα .Γελ ππάξρνπλ .
10.Άξζξν 43α παξ. 1ζη. ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Μαθξνπξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο άλσ ησλ 5 εηώλ θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο
αζθάιεηεο πνζνύ. Γελ ππάξρνπλ.

11.Άξζξν 43α παξ. 1δ ηνπ θσδ. Ν . 2190 /1920 . Τπνρξεώζεηο πνπ
δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό . Γελ ππάξρνπλ .
12.ξζξν 43α παξ. 1ε ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920. Καηεγνξίεο
θαζαξώλ πσιήζεσλ .
Α ) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
16080,53 επξώ.
Β) Πσιήζεηο Πξνηνλησλ
Γ) Φαζόλ
α

ύλνιν

407850,20 επξώ
107183,93 επξώ
531114,66 επξώ

13. Άξζξν 43 παξ. 1ζ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Καηεγνξίεο θαη
θόζηνο πξνζσπηθνύ .Τπάξρνπλ . Πνζό 78.505,20 επξώ .
14. Άξζξν 43α παξ. 1ηα ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Δπεξεαζκόο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο από ηπρόλ παξεθθιίζεηο από ηηο αξρέο
απνηίκεζεο . Γελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο
15 . Άξζξν 43 παξ. 1ηβ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Κνζηνινγηζζέληα
ζεκαληηθά πνζά θόξσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό .
Γελ ππάξρνπλ .
16 . Άξζξν 43α παξ. 1γ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Ακνηβέο κειώλ
νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξία .
Γελ ππάξρνπλ
17 . Άξζξν 43α παξ. 1ηδ ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Πξνθαηαβνιέο
θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο . Γελ ππάξρνπλ .
18 . Άξζξν 43α παξ. 1ηζη ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Κηήζεηο ηδίσλ
κεηνρώλ . Γελ ππάξρνπλ .
19 . Άξζξν 42ε παξ. 8 ηνπ θσδ. Ν.2190 /1920 . Μεηαβνιέο παγίσλ
ζηνηρείσλ θαη έμνδα εγθαηάζηαζεο.Τπάξρνπλ
20 . Άξζξν 42ε παξ. 9 ηνπ θσδ. Ν 2190 /1920 . Δγγπήζεηο θαη
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο . Γελ ππάξρνπλ .
21 . Άξζξν 42ε παξ. 11 ηνπ θσδ. Ν.2190 /1920 . Αλάιπζε
ινγαξηαζκώλ ηάμεσλ .Γελ ππάξρνπλ .
22. Άξζξν 43α παξ. 1ηα ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Απνηίκεζε
απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηίκεζεο
βάζε δηαηάμεσλ εηδηθήο λνκνζεζίαο . Γελ έγηλε .
13. Άξζξν 42β παξ. 3 ηνπ θσδ. Ν.2190 /1920 . Παξέθθιηζε από
ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηε δνκή ηνπ ηζνινγηζκνύ . Γελ έγηλε .
24. Άξζξν 42β παξ. 3 ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . πκπηύμεηο
ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο
αξηζκνύο - θαηαρώξεζε αλνκνηνγελώλ ζηνηρείσλ . Γελ έγηλαλ

25. Άξζξν 42β παξ. 5 ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . πγθξηζηκόηεηα
θνλδπιίσλ ρξήζεο & πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ . Ζ
ζπγθξηζηκόηεηα είλαη απόιπηε .
26. Άξζξν 4.1.501 πεξηπη. 30 ηνπ Π.Γ. 1125 /1980 . ρέζεηο
θνλδπιίσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ .
Γελ ππάξρνπλ .
27. Άξζξν 43 παξ. 4β ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Τπεξαμία επηρείξεζεο
( COOD WILL ) . Γελ ππάξρεη .
28. Άξζξν 43 παξ. 5ε ηνπ θσδ. Ν. 2190 /1920 . Πξνβιέςεηο γηα
ππνηίκεζε ελζώκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ .
Γελ έγηλαλ .

Λάρισα 30 Απριλίοσ 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ Κ ΩΝ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΑΘΑΝ.

