ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ EΠΕ
«YALOS QUALITY SOLUTIONS ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΗΣ 31/12/2013
Γ.Ε.ΜΗ. : 0007660401000
ΑΦΜ : 998323100
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
Άρθρο 42α παρ.3:
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων 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
Άρθρο 42β § 1:
Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».
∆εν Έγινε
Άρθρο 42β παρ.2:
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν Έγινε
Άρθρο 42β παρ.5:
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως, για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης.
∆εν Έγινε
Άρθρο 43α παρ.1α:
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 ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
2. ∆ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης τους.
Άρθρο 43 παρ.2:
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων
αποτιµήσεως.
∆εν Έγινε
Άρθρο 42ε παρ.8:
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης).
(Ακολουθεί συνηµµένος πίνακας µεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήµατος)

Πίνακας Μεταβολής παγίων

Συνολική Αξία κτήσης

Προσθήκες / Μειώσεις

Σύνολο αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία

1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

35.440,08

3.560,98

38.482,19

518,87

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

35.440,08

3.560,98

38.482,19

518,87

Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων

51.940,08

3.560,98

54.982,19

518,87

Γ.Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

Γ.ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε:
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν έγιναν.
Άρθρο 43α παρ.1β :
Συµµετοχές µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
Η εταιρία δεν διαθέτει.
Άρθρο 43α παρ.1ιε:
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆εν συντάχθηκαν.
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Άρθρο 43α παρ.1γ:
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µέσα στη χρήση
∆εν έγινε.
Άρθρο 43α παρ. 1ζ:
Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό.
∆εν υπάρχουν.
Άρθρο 43α παρ. 1ιβ:
Οφειλόµενα σηµαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε
βάρος της κλειοµένης χρήσεως.
Οι υποχρεώσεις ανέρχονται σε ποσό €187.918,01. Η χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά
οπότε είναι ενδεχόµενο να προκύψουν πρόσθετες υποχρεώσεις σε βάρος της κλειοµένης
χρήσεως.
Άρθρο 43α παρ. 1στ εδαφ. α & γ:
Μακροπρόθεσµες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις.
∆εν υπάρχουν.
Άρθρο 42ε παρ. 14:
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
∆εν υφίστανται.
Άρθρο 42ε παρ.9:
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υφίστανται.
Άρθρο 43α παρ. 1η:
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές
(ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α')
Η ανάλυση των λογαριασµών πωλήσεων έχει ως εξής:

Πωλήσεις υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες
Πωλήσεις υπηρεσιών σε ΕΕ

381.772,80
3.480,00

Πωλήσεις εµπορευµάτων

18.168,00
403.420,80

Άρθρο 43α παρ.1θ:
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό προσωπικό»
περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
2 άτοµα.
Άρθρο 42ε παρ. 15β:
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 43 πάρ.1-ιγ παρατίθεται ανάλυση και αυτών (µε βάση τους λογ/µους
81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
0,00
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

Άρθρο 42α παρ.1α:
Συναλλαγµατικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόµισµα που χρησιµοποιήθηκαν
για απόκτηση παγίων στοιχείων.
∆εν υφίστανται.

Αθήνα, 16/03/2014

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
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