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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ¨

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από 
τις σχετικές διατάξεις περί καταρτί-
σεως των ετήσιων οικονομικών κα-
ταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη 
για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφή-
νεια, της πραγματικής εικόνας που 
απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου 
αυτού.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από 
την αρχή του αμεταβλήτου της δομής 
και μορφής εμφανίσεως του ισολογι-
σμού και του λογαριασμού «αποτε-
λέσματα χρήσεως». 

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση
στον προσιδιάζοντα λογαριασμό 
στοιχείου σχετιζόμενου με περισσό-
τερους υποχρεωτικούς λογαρια-
σμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή 
στη δομή και στους τίτλους των λο-
γαριασμών με αραβική αρίθμηση, 
όταν η ειδική φύση της επιχείρησης
το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λο-
γαριασμών του ισολογισμού που α-
ντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, 
για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 
αυτής.

Δεν έγιναν.
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(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως 
για να καταστούν ομοειδή και συ-
γκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 
της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι απο-
τίμησης των περιουσιακών στοιχείων 
και υπολογισμού των αποσβέσεων 
καθώς και των προβλέψεων για υπο-
τιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην α-
ξία της τιμής κτήσεως αναπροσαρμοσμένης με βάση 
τον ειδικό Νόμο 4110/2013, η οποία είναι προσαυξη-
μένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέ-
σεις.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετα-
τροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοι-
χείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα 
(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 
συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από 
τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές 
αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών 
μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθό-
δου υπολογισμού της τιμής κτήσεως 
ή του κόστους παραγωγής των απο-
θεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτι-
μήσεως των αποθεμάτων και κινη-
τών αξιών και της τρέχουσας τιμής 
αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει.
                            

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη 
χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-
προσαρμογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παρά-
θεση της κινήσεως του λογαριασμού 
«Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.
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(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση 
των χρηματοοικονομικών μέσων 
στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση 
των χρηματοοικονομικών μέσων έχει 
γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να πα-
ρέχονται πληροφορίες.

Δεν έγινε.

(η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση 
των χρηματοοικονομικών μέσων σε 
διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν 
η αποτίμηση των χρηματοοικονομι-
κών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλο-
γη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 43γ του κωδ. N. 2190/1920 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πα-
γίων στοιχείων και εξόδων εγκατα-
στάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληρο-
φορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρό-
σθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίμηση ενσώματων πάγιων πε-
ριουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών των εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέ-
σεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν τέτοια έξοδα. 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγ-
ματικών διαφορών που προέκυψαν 
στην παρούσα χρήση, κατά την πλη-
ρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμη-
ση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή 
πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων α-
ποκλειστικά για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄:
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυ-
λίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύ-
ξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώ-
ματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και 
«Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD-

WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

§ 4.  Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές 
στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία 
είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταί-
ρος.

Δεν υπάρχουν 

                          

Δεν υπάρχουν 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ε-
νοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας.

Δεν γίνεται.

§ 5.  Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση 
αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από 
τους κανόνες αποτιμήσεως του άρ-
θρου 43, για λόγους φορολογικών 
ελαφρύνσεων. 

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από 
υποτίμηση κυκλοφορούντων στοι-
χείων ενεργητικού και λόγοι στους 
οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν. 
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§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες
μετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
μετοχικό κεφάλαιο.

                              Αριθ. -        Ονομ.      Συνολ. 
                             μός               αξία          αξία

- Μετοχές          16.900τεμ         € 60,00    €  1.014.000,00 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες 
μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμέ-
να σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση 
ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα 
χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανά-
λυση του λογαριασμού «Λοιπές 
προβλέψεις» αν το ποσό που είναι 
σημαντικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄,
παρατίθεται και ο τρόπος υπολογι-
σμού των προβλέψεων αποζημιώσε-
ως του προσωπικού.

Δεν υπάρχει τέτοιο κονδύλι

Δεν έχει σχηματιστεί.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές 
δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. 
που δεν εμφανίζονται στους λογα-
ριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις κα-
ταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών 
και οικονομικές δεσμεύσεις για συν-
δεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές ο-
φειλές σημαντικών ποσών φόρων 
και ποσά φόρων που ενδεχομένως να 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 
2009 με βάση τον Ν.3888/2010.Οι φορολογικές δηλώσεις 
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010, 2011,2012,2013 και 
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προκύψουν σε βάρος της κλειομένης 
και των προηγουμένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εμφανίζονται στις υπο-
χρεώσεις ή στις προβλέψεις.

την κλειόμενη 2014, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολο-
γικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβο-
λής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο 
που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση 
του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφ-
θεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει ο-
ποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε 
σχέση με το θέμα αυτό.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρό-
θεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόμενες με εμπράγματες α-
σφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των μεταβατικών λογα-
ριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρα-
κτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμέ-
να».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των 
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση 
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση 
αυτή από τις πληροφορίες της επόμε-
νης § 10.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και ε-
μπράγματες ασφάλειες που χορηγή-
θηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 
325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της ε-

Δεν δόθηκαν αμοιβές.
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ταιρείας.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις 
που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 
για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα 
την παρούσα χρήση μέλη οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της ε-
ταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες
προκαταβολές και πιστώσεις σε όρ-
γανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών 
συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργα-
σιών κατά κατηγορίες δραστηριότη-
τας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύ-
κλος εργασιών λαμβάνεται όπως κα-
θορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο 
α’).

   
Προμήθειες από διαμεσολάβηση ασφαλίσεων 
   €   103.977,16.
         

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος 
του απασχοληθέντος κατά τη διάρ-
κεια της χρήσεως προσωπικού και 
κατηγορίες αυτού, με το συνολικό 
κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο 
«Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπι-
κό» 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  

(2)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
      Μισθοί                                       36.039,64 €
      Κοινωνικές επιβαρύνσεις             8.882,59 €
      Σύνολο                                       44.922,23 €

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: 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 
ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι 
σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της δια-
τάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρα-
τίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση 
τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις         4,78 €
- Λοιπά έσοδα                                              -43,31 €
Σύνολο                                                           - 38,53 €
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του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των 
λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την αρτιότερη πληρο-
φόρηση των μετόχων και των τρίτων 
και εφαρμογή της αρχής της πιστής 
εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

  

ΑΘΗΝΑ  30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ENA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Δ. ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΤ Σ 022735 ΑΔΤ ΑΖ 621650

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 22565 Α΄ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 154450
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Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 10 σελίδες, συμπερι-
λαμβανομένου και του πίνακα μεταβολής παγίων, είναι αυτό που αναφέρεται στην 
έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  28/5/2015.

           

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

       Δημήτρης  Ντζανάτος

         Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.
                   2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Α Γ  Ι Ω Ν

ΚΩΔ.
ΛΟΓ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           Α Ξ Ι Α       Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ

31/12/2013 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 31/12/2014
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

31/12/2014
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΠΟ

13 Μεταφορικά  μέσα 252.290,01 0,00  252.290,01 252.290,00 0,01

14 Επιπλα & λοιπ.εξοπ 3.393,64 0,00 3.393,64 3.393,64 0,00

16
Ασώματες ακινητο-
ποιήσεις 14.085,71  0,00  14.085,71  13.174,91  910,80  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 269.769,36 0,00 269.769,36 268.858,54 910,81


