ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1.

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 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 παρ. 2 του
άρθρου αυτού.

Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που

αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.
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(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2.

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

(1)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως,

αξία τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες απο το Π.Δ. 299/03 αποσβέσεις.

(2)

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(γ)

Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με
βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και
παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και έξοδα εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως).
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Πίνακας παγίων
ΕΝΕΡΓΗ ΤΙΚ Ο
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Αξία
Κτήσεως
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

15.413,96
15.413,96

9.749,64
9.749,64

5.664,32
5.664,32

13.675,96
13.675,96

8.491,37
8.491,37

5.184,59
5.184,59

70.915,97
2.341,87
24.500,00
148.239,17

29.692,77
517,99
11.700,00
130.125,54

41.223,20
1.823,88
12.800,00
18.113,63

70.915,97
2.341,87
24.500,00
147.160,85

26.856,53
517,99
9.250,00
121.008,38

44.059,44
1.823,88
15.250,00
26.152,47

245.997,01

172.036,30

73.960,71

244.918,69

157.632,90

87.285,79

245.997,01

172.036,30

73.960,71

244.918,69

157.632,90

87.285,79

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
3.
4.
5.
6.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Κτήρια & Τεχνικά έργα
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα
Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ)

Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων

περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

(δ)

Άρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων

εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή
την Αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν.
που ίσχυε την 31/12/2013

(στ) Άρθρο 43α παρ.4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.
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4.

Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν.

5.

Αποθέματα

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β)

Άρθρο παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6.

(α)

Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το

μετοχικό κεφάλαιο.

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

40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα
σ’ αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδοθησαν
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(δ)

Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα

χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7.

Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)

Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές

προβλέψεις», αν το ποσό είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ. 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 συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ)

Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και

ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των
προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με
περαιωση βασει του υπ αριθμον Ν.3888/2010

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν
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8.

Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Κωδικός

Περιγραφή λογαριασμού

36.00.65.023

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΠΑ 23%

36.01.00.006

Έσοδα από ΥΠΕΚΑ

36.01.74.030

ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ

9.

Χρέωση
210,00
150000,00
2875,45

Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

10.

Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Κωδικός

Περιγραφή λογαριασμού

Χρέωση

18.11.02.003

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗ

250,00

18.11.02.004

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

400,00

18.11.02.005

ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.

200,00

18.11.03.001

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ VODAFONE

200,00

11.

Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α)

Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και

διευθύνσεως της εταιρείας.

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

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας
και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο
42ε παρ. 15 εδαφ. α).

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

€

0.00

Πωλήσεις Προϊόντων

€

0.00

Πωλήσεις Υπηρεσιών

€

816.675,90
€

816.675,90

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια
της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με
μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα

9

2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ.

άτομα:

9

- Εργατοτεχνικο προσωπικο

ατομα:

0

Σύνολο

άτομα:

9

3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
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(γ) Άρθρο 42ε παρ. 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 ζημίες» και «έκτακτα
κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ,
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.2 και 81.3 του Γεν.
Λογ. Σχεδίου).

Τα κονδύλια δεν είναι σημαντικά

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων
χρήσεων»,

«Έσοδα

από

προβλέψεις

προηγούμενων

χρήσεων»

και

«Έξοδα

προηγούμενων χρήσεων».

Τα κονδύλια δεν είναι σημαντικά

Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων.

(1)

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 205/88 της ολομέλειας των Νομικών

Συμβούλων Διοικήσεως δε σχηματίσθηκε στη χρήση 2013 πρόβλεψη αποζημιώσεως
προσωπικού.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ : ΑΙ016043
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