ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.ΑΕ 40088/01ΝΤ/Β/98/75(02)
(βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

1. Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Άρθρο 42α 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 2 του άρθρου αυτού.
(β) Άρθρο 42β 1:
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού
«αποτελέσµατα χρήσεως».
(γ)
Άρθρο 42β 2:
Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου
σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικού λογαριασµούς.
(δ) Άρθρο 42β 3:
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το
απαιτεί.
(ε)
Άρθρο 42β 4
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς για τις οποίες (συµπτύξεις ) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
(στ) Άρθρο 42β 5:
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της
κλειόµενης χρήσεως.
(α)

∆εν έγινε

∆εν έγινε

∆εν συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση.
∆εν συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση.

∆εν έγιναν

∆εν έγινε

2. Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α)

Άρθρο 43α 1-α:
1.Τα πάγια περιουσιακά
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και στοιχεία αποτιµήθηκαν
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για στην τιµή κτήσεως πλέον
τις αποτιµήσεις τους.
αξίας
βελτιώσεως
–
προσθηκών, µείον αξίας
αποσβέσεων.

(β)

Άρθρο 43α 1-α:
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισµός
των συναλλαγµατικών διαφορών.
Άρθρο 43 2:
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
Άρθρο 43 7-β
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
Άρθρο 43 9:

(γ)

(δ)
(ε)

∆εν υπάρχει.

∆εν έγινε.

∆εν έγινε.

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 « ∆ιαφορές αναπροσαρµογής »

∆εν έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα εγκαταστάσεως
ε
(α ) Άρθρο 42 8

Έξοδα
ιδρύσεως
Έπιπλα &
λοιπός
εξ/σµός

(ε)

(στ)

(α)
(β)

(α)

(β)

(α)

Υπόλοιπο
1/1/2011

Προσθήκες

Μειώσεις

4.916,92

0,00

0,00

26.149,95

0,00

31.066,87

0,00

Υπόλοιπο
31/12/10

Απόσβεση
Χρήσης

Μέιωση
Αποσβέσεων

Συνολική
Απόσβεση

4.916,92

0,00

0,00

4.916,92

0, 00

0,00

26.149,95

0,00

0,00

26.149,93

0,02

0,00

31.066,87

0,00

0,00

31.066,85

0,02

Άρθρο 43 3-γ:
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την
πληρωµή (δόσεων) ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις παγίων στοιχείων.
Άρθρο 43 4 εδαφ. α΄& β΄:
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και
ανάπτυξης», «Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας» & «Υπεραξία επιχειρήσεων» (GOODWILL)

Αναπόσβεστη
Αξία

∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

4. Συµµετοχές
Άρθρο 43α 1-β:
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
∆εν υπάρχουν
µεγαλύτερο από 10%
Άρθρο 43α 1-ιε
∆εν συνέτρεξε τέτοια
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της περίπτωση
εταιρείας.
5. Αποθέµατα
Άρθρο 43α 1-ια:
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ∆εν συνέτρεξε
ελαφρύνσεων.
περίπτωση
Το µετοχικό κεφάλαιο.
Άρθρο 43α 1-ι:
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
∆εν έγινε
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

τέτοια

6. Μετοχικό Κεφάλαιο
Άρθρο 43α 1-δ:
Κοινές ονοµαστικές µετοχές, µη
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Το
µετοχικό κεφάλαιο.
µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από
3.000 µετοχές των €29,35 έκαστη,

ήτοι σύνολο µετοχικού κεφαλαίου
€88.050,00
(β)
(γ)
(δ)

(α)

(β)

(γ)
(δ)

(α)

(α)

(α)

(α)
(β)

Αρθρο 43α 1-γ:
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του ∆εν εκδόθηκαν νέες µετοχές.
µετοχικού κεφαλαίου.
Άρθρο 43α 1-ε και 42ε 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ΄αυτούς ∆εν εκδόθηκαν νέοι ιδρυτικοί τίτλοι.
δικαιώµατα.
Άρθρο 43α 1-ιστ:
Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα ∆εν αποκτήθηκαν
χρήση.
7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις
Άρθρο 42ε 14 εδαφ. δ:
Ανάλυση λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» Αν το
ποσό είναι σηµαντικό.
Άρθρο 43α 1-ζ:
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που
δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών
και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
Άρθρο 43α 1-στ:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη
Άρθρο 43α 1-στ:
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες
ασφάλειες.
8. Μεταβατικοί Λογαριασµοι
Άρθρο 42ε 12:
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών
λογαριασµών «Έξοδα Επόµενων Χρήσεων»,
«Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού» και
«Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού »
1.
Λογαριασµοί Τάξεως
Άρθρο 42ε 11:
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης 10.
10.Χορηγηθείσες Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες.
Άρθρο 42ε 9:
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

∆εν έγιναν

∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

11.Αµοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα ∆ιοικήσεως;
Άρθρο 43α 1-ιγ:
Αµοιβές
µελών
οργάνων
διοικήσεως
και
∆εν υπάρχουν
διευθύνσεως της εταιρείας
Άρθρο 43α 1-ιγ:
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν
για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
∆εν υπάρχουν
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως

(γ)

(α)

(β)

(γ)

της εταιρείας.
Άρθρο 43α 1-ιδ:
∆οθείσες προκαταβολές & πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων &
διαχειριστές)

12. Αποτελέσµατα Χρήσεως
Άρθρο 43α 1-η:
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας
και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15,
εδαφ. α΄)
Άρθρο 43α 1-θ :
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια
της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε
το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι στο
«∆ιοικητικό (υπαλληλικό) το µε µηνιαίο µισθό
αµοιβόµενο
προσωπικό»
και
«εργατοτεχνικό
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Άρθρο 42ε 15-β:
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων &
εσόδων (δηλ. των λογ/σµών «΄Εκτακτα & ανόργανα
έξοδα» & Έκτακτα ποσά των λογ/σµών «Έκτακτες
ζηµίες» & «Έκτακτα κέρδη είναι σηµαντικά, κατ΄
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ.

∆εν υπάρχουν

∆εν είχε έσοδα η εταιρεία.

∆εν απασχολεί προσωπικό

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
0,00 €
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
0,00 €

ΑΘΗΝΑ 25/04/2013

Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η Λογίστρια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΛΑΚΟΥ

