
ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ΕΜΥΛΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »  .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν
έγινε.

Α/Α Απαιτούμενη  Γνωστοποίηση Απάντηση

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3  

α Επωνυμία της οντότητας.  ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

β Νομικός τύπος της οντότητας.  Α.Β.Ε.Ε.

γ Περίοδος αναφοράς.  1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα ή 
αντίστοιχες πληροφορίες, κατά 
περίπτωση.  

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.8483301000                      
ΑΡ. ΜΑΕ. 59050/01/ΑΤ/Β/05/330

στ
Η οντότητα λειτουργεί με την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, ή όχι ;

ΝΑΙ 

ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;   ΟΧΙ

η Κατηγορία της οντότητας   Μικρή με διπλογραφικά βιβλία

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με το νόμο.  

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει 
ότι : 
« Οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον νόμο 
4308/2014 » .

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4  

 Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της οντότητας
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
γνωστοποιείται η φύση αυτών των 

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική 
αξιολόγηση και δεν εντόπισε 
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα.



παραγόντων, καθώς και τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπισή τους. 

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5  

 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών 
πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα
για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων. Σε περίπτωση 
αλλαγών λογιστικών πολιτικών, 
αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή 
διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά 
στο γεγονός, στους λόγους που 
οδήγησαν στην αλλαγή ή τη 
διόρθωση, και γνωστοποιούνται 
επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα 
κονδύλια των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », 
αναλύονται στο « Παράρτημα Νο 
1»

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις 
«λογιστικές πολιτικές» και στις 
«λογιστικές εκτιμήσεις»

γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6  

 

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή 
μιας διάταξης του παρόντος νόμου 
για να εκπληρώσει την υποχρέωση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 
περί εύλογης παρουσίασης, η 
παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και
δικαιολογείται επαρκώς. Οι 
επιπτώσεις της παρέκκλισης στα 
περιουσιακά στοιχεία, στις 
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και 
στα αποτελέσματα, παρατίθενται 
πλήρως στο προσάρτημα.

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

5 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7  

 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία
υποχρέωση σχετίζεται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού, γνωστοποιείται η 
σχέση του στοιχείου αυτού με τα 
σχετιζόμενα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

6 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8  

 Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο 



και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων:  2»

7 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
10  

 

Πληροφορίες για την  περίπτωση 
επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
σύμφωνα με το άρθρο 24.  

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24. 

8 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
13  

 

Το συνολικό χρέος της οντότητας που
καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 
παρέχονται από την οντότητα, με 
ένδειξη της φύσης και της μορφής 
της εξασφάλισης.

Δεν υφίστανται προσημειώσεις, 
ούτε υποθήκες

9 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
14  

 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της 
οντότητας που καθίστανται απαιτητά
μετά από πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  

Δεν υφίστανται

  

10 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
16  

 

Το συνολικό ποσό των 
χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, 
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό, με ένδειξη της 
φύσης και της μορφής των σχετικών 
εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που 
αφορά παροχές σε εργαζόμενους 
μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή 
οντότητες ομίλου ή συγγενείς 
οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά

Δεν υφίστανται

11 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
17  

 Το ποσό και τη φύση των επιμέρους 
στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων 
που είναι ιδιαίτερου ύψους ή 

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια 
εσόδων και εξόδων στην περίοδο 



ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από 
τον παρόντα νόμο προβλέπεται 
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 
γνωστοποιούνται τα σχετικά 
κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 
συμψηφισμού.

που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

 

12 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
18  

 

Το ποσό τόκων της περιόδου με το 
οποίο αυξήθηκε το κόστος 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 20.  

Δεν ενσωματώθηκαν 

 

13 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
23 (α)  

 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.
 16 άτομα.

14 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.
25  

 

Τα ποσά προκαταβολών και 
πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα 
μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του
επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 
των ποσών που επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 
λόγω αποποίησης, καθώς και τις 
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε 
εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 
γνωστοποιούνται αθροιστικά για 
κάθε κατηγορία των προσώπων 
αυτών.

Δεν χορηγήθηκαν 

15
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση των 
Οικονομικών Καταστάσεων

Δεν υφίστανται

 Μεταμορφωση, 30 Ιουνιου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΔΣ 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΖ.073895

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ
ΑΔΤ.ΑΗ.131348

ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΒ.593746 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από τέσσερες (4) σελίδες καθώς και
από τα επισυναπτόμενα δύο (2) παραρτήματα,  είναι  εκείνο που αναφέρεται  στην Έκθεση
Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  30/05/2016.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2016
Οι Ελεγκτες Λογιστες

 

              ΦΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                   ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
            Α.Μ.Ο.Ε 0007273                                 Α.Μ.Ο.Ε.9997046351
             Α Ταξεως                                              Αταξεως

   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1  
της επιχείρησης : ΕΜΥΛΚΑ ΑΒΕΕ.

 «Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις
«Λογιστικές Πολιτικές» &  «Διορθώσεις λαθών».

( άρθρο 29, παρ. 5 )

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

 Για  την  παρακολούθηση  των  επί  μέρους  στοιχείων  των  χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 29 του
Νόμου 4308/2014, σημειώνονται τα παρακάτω:

• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως
ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την
αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες
από το νόμο αποσβέσεις.

• Τα αγορασθέντα πάγια κατά την διάρκεια της χρήσεως αποτιμήθηκαν στην
αξία κτήσεώς τους.



• Τα  ενσώματα  πάγια  αποσβένονται  με  τους  παρακάτω  συντελεστές
απόσβεσης,  που  αντανακλούν  την  εκτιμώμενη ωφέλιμη  οικονομική  ζωή
τους:

Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων: συντελεστής απόσβεσης 4%

Μηχανήματα-εξοπλισμός (πλην Η/Υ και λογισμικού): συν/στής απόσβεσης
10%

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό: συν/στής απόσβεσης 20%

Λοιπά πάγια στοιχεία: συν/στής απόσβεσης 10% .

• Τα χρεόγραφα (Αμοιβαία Κεφάλαια) της εταιρείας αποτιμήθηκαν βάσει τη
τρέχουσας αξίας αυτών την 31.12.2015. Άλλα χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

• Τα  από  αγορά  προερχόμενα  αποθέματα  (εμπορεύματα,  πρώτες  ύλες,
αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος τιμή αγοράς τους.

• Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα.

• Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

• Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο της FIFO
η οποία ακολουθείται πάγια.

• Παρέκκλιση  από  τις  μεθόδους  και  τις  βασικές  αρχές  αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως δεν έγινε.

• Τα διαθέσιμα σε  Ξ.Ν.  ($)  και  οι  απαιτήσεις  και  οι  υποχρεώσεις  σε  Ξ.Ν.
αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31.12.015. 

• Παρέκκλιση  από  τις  μεθόδους  και  τις  βασικές  αρχές  αποτιμήσεως  ή
εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως δεν έγινε.

• Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής
του δουλευμένου.

• Δεν υπήρξαν μεταβολές των λογιστικών πολιτικών

• Η διόρθωση λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2 

της επιχείρησης : ΕΜΥΛΚΑ ΑΒΕΕ.

 «Πίνακας Μεταβολών των  πάγιων περιουσιακών στοιχείων  » 
(άρθρο 29, παρ. 8 )

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

ΕΜΥΛΚΑ ΑΒΕΕ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2015

 
 

 
 

Κωδ. Λ/σμού &  περιγραφή
14. Έπιπλα
& Λοιπός

Εξοπλισμός

11. Κτίρια-
Εγκ/σεις 
κτιρίων-
Τεχνικά έργα

12. 
Μηχανήματα

13. 
Μεταφορικά
Μέσα

Αξίες
κτήσεως 

Υπόλοιπο 
31/12/2014

1700,00 6524,36 37671,10 31300,69

Προσθήκες
2015

2030,00 0,00 5136,50 16180,26

Μειώσεις 
2015

0,00 50,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 
31/12/2015

3730,07 6474,36 42807,60 47480,95

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 
31/12/2014

1699,99 2124,30 8734,05 22706,83

Προσθήκες
2015

2030,00 1.209,46 6677,02 13352,41

Μειώσεις 
2015

0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 
31/12/2015

3729,99 3333,76 15411,07 36059,24

Αναπόσβ.
αξία

Έναρξης 
31/12/2014

            0,01 4400,06 28937,05 8593,86

Λήξης 
31/12/2015

0,08 3140,60 27396,53 11421,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2015

 
 

 
 

Κωδ. Λ/σμού &  περιγραφή
 

Σύνολο
16. Λοιπά 
έξοδα 
Εγκατάστασης

Αξίες
κτήσεως 

Υπόλοιπο 
31/12/2014

5316,61 82512,76

Προσθήκες
2015

245,00 23541,83

Μειώσεις 
2015

0,00 0,00

Υπόλοιπο 
31/12/2015

3561,61 106054,59

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 
31/12/2014

5316,58 40581,75

Προσθήκες
2015

244,98 23513,87

Μειώσεις 
2015

0,00 0,00

Υπόλοιπο 
31/12/2015

5561,56 64095,62

Αναπόσβ.
αξία

Έναρξης 
31/12/2014

5316,58 41931,01

Λήξης 
31/12/2015

5561,56 41958,97


