ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕ "B-OPEN"
B.OPEN Ε.Π.Ε.
Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058722904000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Βάσει των διατάξεων των κωδ. Ν. 3190/55 & 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της

Απάντηση

§ 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 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

Δεν έγινε

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

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαρια-σμό στοιχείου
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) Άρθρο 42β § 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 § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συ-μπτύξεις) συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντί-στοιχα κονδύλια της
κλειόμενης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: 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 η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών, βελτιώσεων και αναπροσαρμογών και μειωμένη με τις
προβλεπόμενες αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος
της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο Μέσης Σταθμικής
Τιμής.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των
συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.
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(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον
είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση,
με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές
αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται στο τέλος του προσαρτήματος πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η
διάταξη.

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

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίσθηκαν.

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

Ως συν. πίνακας στο τέλος του προσαρτήματος .

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συν/κών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατα την πληρωμή (δόσεων)
ή την αποτίμηση στο τέλος τη χρήσης δανείων ή πιστώσεων,
χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
"Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Στον Ισολόγισμό της εταιρείας εμφανίζονται έξοδα ερευνών ύψους 12.360,78 ευρώ, που αφορούν
σχετικές ερευνητικές δαπάνες για ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού που πραγματοποιήθηκαν σε
προηγούμενο έτος

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

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία
είναι απεριόριστα ευ-θυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαμ-βάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατα παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές απο υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Εταιρικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες εταιρικών μεριδίων, στις οποίες διαιρείται
το εταιρικό κεφάλαιο.
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση
του εταιρικού κεφα-λαίου.

Αριθμός Εταιρικών
Μεριδίων

Αξία ανά
Εταιρικό
Μερίδιο

Συνολική Αξία

2.210

90

198.900,00

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

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων μέσα στην
παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογα-ριασμού «Λοιπές προβλέψεις»
αν το ποσό που είναι σημαντικό
Δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 α § 1-ιζ', παρατίθεται και τρόπος υπολογισμού των
προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.

Δέν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από
την υπηρεσία για συνταξιοδότηση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που
δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής
ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες
επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄(1): - Η φύση και ο επιχει-ρηματικός στόχος των εκτός
ισολογισμού διακα-νονισμών(2) της εταιρείας, καθώς και οι οικονο-μικές
επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς
κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι
απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί

(1) Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για ισο-λογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά.
(2) Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού
κινδύνων και οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες συνδυασμένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη,
διακανονισμούς παρα-λαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών και επιχειρήσεων μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού,
διακανονισμούς χρηματοδοτικής μί-σθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ..

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των
προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.

Δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις
χρήσεις 2009-2012. Εκτιμάται ότι οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως θα προκύψουν μαζί με τις
προσαυξήσεις δεν θα είναι σημαντικό ποσό λόγο της καλής λογιστικής οργάνωσης της εταιρείας.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω απο 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί
-- Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών
"Εξοδα επομένων χρήσεων", "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα"και "Εξοδα
χρήσεως δουλευμένα".

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
1. Εξοδα εποιμένων χρήσεων (Επιδότηση Ασφαλιστικών
Εισφορών)
2. Εξοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο :

20.782,69
0,00
0,00
20.782,69

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

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών /
Εγγυητικές Επιστολές

7.570,00

* Φορολογητέα αξία ενδοκ/κών αποκτήσεων

0,00

* Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών

0,00
0,00

Σύνολο :

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
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-- Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν προσημειώσεις και υποθήκες.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εται-ρείας.

Εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί

Μικτή Αμοιβή

Ονοματεπώνυμο

Εισφορές
ΟΑΕΕ

Φορολογητέες
Αποδοχές

Κρατήσεις
Φόρου

Κρατήσεις
Χαρτοσήμου

40%

1,2%

Σύνολο
Κρατήσεων

Καθαρό
Πληρωτέο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουρ-γήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήματα σε απο-χωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο
άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
χρήσης 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. Βιομηχανικής δραστηριότητας (λ.71)
- εσωτερικού
- εξωτερικού
Σύνολο :
2. Εμπορικής δραστηριότητας:: (λ.70,72)
- εσωτερικού
- εξωτερικού
Σύνολο :
3. Παροχής Υπηρεσιών (Λ.73)
- εσωτερικού
- εξωτερικού
Σύνολο :
Γενικό Σύνολο :

37.585,22
0,00
37.585,22
367.242,24
7.590,00
374.832,24
412.417,46

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:
· Μισθοί (60.00)
· Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα (60.03)
· Αποζημιώσεις απόλησης (60.05)
Σύνολο :

Εργατοτεχνικού προσωπικού:

· Μισθοί (60.01)
· Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα (60.04)
· Αποζημιώσεις απόλησης
Σύνολο :
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικου (60.02):

Γενικό Σύνολο (Λ.60) :
(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
ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως
του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου).

0,00
0,00
0,00

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ.81.00):
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προσαυξησεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Συναλλαγματικές Διαφορές
Πρόστιμα ΚΟΚ
Λοιπά έκτακτα έξοδα :
Σύνολο :
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.01):
Συναλλαγματικές Διαφορές:
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85.325,19
24.158,77
0,00
109.483,96
203,69
0,00
0,00
203,69
659,42
110.347,07

72,17
0,00
0,00
0,00
0,00
72,17
0,00
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(δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα προηγουμένων
χρήσεων" , "Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και " Εξοδα
προηγουμένων χρήσεων".

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις :
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Σύνολο :

0,00
0,00
0,00

(3) Έκτακτες ζημίες (Λ.81.02)
Ζημίες από κλοπές
Ζημία από εκποίηση μεταφορικών μέσων

0,00
0,00

Σύνολο :

0,00

(4) Έκτακτα κέρδη (81.03)
Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων & επίπλων

0,00

Σύνολο :

0,00

(1) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (Λ.82.00):
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγ.χρήσεων
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Φόροι και τέλη προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων :

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

Σύνολο :

0,00

(2) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων (Λ.82.01):
Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων :
Επιστροφές αχρεωστήτος καταβληθέντων φόρων :
Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο :

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

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

Δεν υπάρχουν.

Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 2013
H Διαχειριστής

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Σκολαρίκης Σπυρίδων
ΑΔΤ : ΑΒ352859

Ρήγας Σπυρίδων
ΑΔΤ : 1105311

Ανδρέας Πετρίδης
Α Τάξης ΑΜΟΕ : 7789/ ΑΔΤ : Φ159422
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