
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Την 30/03/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 958761 σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης 

από  01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «EXPERT WEB» και αριθμό ΓΕΜΗ 13646017000. 

. 
 
 

                                                                                                                                                      Με Εντολή Προέδρου  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Φουντάς Ευάγγελος 
 

Kοινοποίηση:  

ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΒΥΡΩΝΟΣ 56, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1 

Τ.Κ.: 32100 

Πληροφορίες:  Καλλιαντάση Π. 

Τηλέφωνο: 2261028281 

Fax: 2261021347 

E-mail:  epimviot@otenet.gr 

 

Λιβαδειά,30/03/2017 

Αριθ.Πρωτ.:793941 

 

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα». 

https://www.businessregistry.gr/-επιλογή
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ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 

 ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31/12/2014 

 (βάςει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει) 

 

§ 1. φννομη κατάρτιςη και δομή των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τησ αρχήσ τησ πραγματικήσ εικόνασ 

(α) Άρκρο 42α παρ. 3: 

Παρζκκλιςθ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί κατάρτιςθσ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων, που 
κρίκθκε απαραίτθτθ για τθν εμφάνιςθ, με απόλυτθ ςαφινεια, τθσ πραγματικισ εικόνασ που απαιτεί θ 
διάταξθ τθσ παρ.2 του άρκρου αυτοφ. 

 Δεν ζγινε παρζκκλιςη 

(β) Άρκρο 42β παρ. 1: 

Παρζκκλιςθ από τθν αρχι του αμεταβλιτου τθσ δομισ και μορφισ εμφανίςεωσ του ιςολογιςμοφ και του 
λογαριαςμοφ «αποτελζςματα χριςεωσ». 

 Δεν ζγινε παρζκκλιςη 

 (γ) Άρκρο 42β παρ.2: 

Καταχϊρθςθ ςτον προςιδιάηοντα λογαριαςμό ςτοιχείου ςχετιηομζνου με περιςςότερουσ υποχρεωτικοφσ 
λογαριαςμοφσ. 

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη 

(δ) Άρκρο 42β παρ.3: 

Προςαρμογι ςτθ δομι και ςτουσ τίτλουσ των λογαριαςμϊν με αραβικι αρίκμθςθ, όταν θ ειδικι φφςθ τθσ 
επιχείρθςθσ το απαιτεί. 

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη 

 (ε) Άρκρο 42β παρ.4: 

Συμπτφξεισ λογαριαςμϊν του Ιςολογιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε αραβικοφσ αρικμοφσ για τισ οποίεσ 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ διατάξεωσ αυτισ. 

 Δεν χρειάςτηκε να γίνουν 

(ςτ) Άρκρο 42β παρ.5: 

Αναμορφϊςεισ κονδυλίων προθγοφμενθσ χριςεωσ, για να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με τα 
αντίςτοιχα κονδφλια τθσ κλειόμενθσ χριςθσ. 

 Δεν χρειάςτηκε να γίνουν 
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§ 2. Αποτίμηςη περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρηματοοικονομικϊν μζςων 

(α) Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ α: 

Μζκοδοι αποτιμιςεωσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υπολογιςμοφ των αποςβζςεων κακϊσ και των 
προβλζψεων για υποτιμιςεισ τουσ. 

1. Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμήθηκαν ςτην αξία τησ τιμήσ κτήςεωσ ή του κόςτουσ 
ιδιοκαταςκευήσ τουσ ή τησ αναπροςαρμοςμζνησ με βάςη ειδικό νόμο αξίασ τουσ, η οποία είναι 
προςαυξημζνη με την αξία των προςθηκϊν και βελτιϊςεων και μειωμζνη με τισ 
προβλεπόμενεσ από το νόμο αποςβζςεισ. 

2. Δε ςυνζτρεξε περίπτωςη ςχηματιςμοφ προβλζψεων υποτίμηςησ τουσ. 

3. Συμμετοχζσ ςε λοιπζσ πλην Α.Ε. επιχειρήςεισ δεν υπάρχουν 

4. Τίτλοι με χαρακτήρα προθεςμιακήσ κατάθεςησ δεν υπάρχουν. 

5. Τα από αγορά προερχόμενα αποθζματα (εμπορεφματα) αποτιμήθηκαν ςτην κατ' είδοσ 
χαμηλότερη τιμή μεταξφ τησ τιμήσ κτήςεωσ και τησ κατά το τζλοσ τησ χρήςεωσ τρζχουςασ τιμήσ 
αγοράσ. 

(β) Άρκρο 43 παρ.1 εδάφ.α: 

Βάςεισ μετατροπισ ςε ευρϊ περιουςιακϊν ςτοιχείων εκφραςμζνων ςε ξζνο νόμιςμα (Ξ.Ν) και λογιςτικόσ 
χειριςμόσ των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν. 

 Δεν υφίςτανται τζτοια κονδφλια 

(γ) Άρκρο 43 παρ.2: 

Παρζκκλιςθ από τισ μεκόδουσ και τισ βαςικζσ αρχζσ αποτιμιςεωσ. Εφαρμογι ειδικϊν μεκόδων 
αποτιμιςεωσ. 

 Δεν ζγινε παρζκκλιςη 

(δ) Άρκρο 43 παρ. 7 εδάφ. Β: 

Αλλαγι μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ τιμισ κτιςεωσ ι του κόςτουσ παραγωγισ των αποκεμάτων ι των 
κινθτϊν αξιϊν. 

 Δεν ζγινε 

(ε) Άρκρο 43 παρ.7 εδαφ. γ: 

Παράκεςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ αξίασ αποτιμιςεωσ των αποκεμάτων και κινθτϊν αξιϊν και τθσ 
τρζχουςασ τιμισ αγοράσ τουσ, εφόςον είναι αξιόλογθ. 

 Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά 

(ςτ) Άρκρο 43 παρ.9: 

Ανάλυςθ και επεξιγθςθ τθσ γενόμενθσ μζςα ςτθν χριςθ, με βάςθ ειδικό νόμο, αναπροςαρμογισ τθσ 
αξίασ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και παράκεςθ τθσ κινιςεωσ του λογαριαςμοφ "Διαφορζσ 
Αναπροςαρμογισ". 

 Δεν ζγινε 
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§ 3. Πάγιο ενεργητικό και ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 

(α) Άρκρο 42ε παρ. 8: 

Μεταβολζσ παγίων ςτοιχείων και εξόδων εγκαταςτάςεωσ (πολυετοφσ απόςβεςθσ).  

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη  

(β) Άρκρο 43 παρ.3 εδαφ.γ 

Τα ποςά και ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν που προζκυψαν ςτθν παροφςα 
χριςθ, κατά τθν πλθρωμι (δόςεων) και/ι αποτίμθςθ ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ δανείων ι πιςτϊςεων 
χρθςιμοποιθκζντων αποκλειςτικά για κτιςεισ παγίων ςτοιχείων. 

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη  

(γ) Άρκρο 43 παρ.5 εδαφ. ε: 

Προβλζψεισ για υποτίμθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων.  

 Δεν ςχηματίςτηκαν 

(δ) Άρκρο 43 παρ 3 εδάφ.ε: 

Ανάλυςθ και επεξιγθςθ των ποςϊν των εξόδων εγκαταςτάςεωσ (πολυετοφσ απόςβεςθσ) που αφοροφν 
τθ χριςθ. 

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη  

(ςτ) Άρκρο 43 παρ.4 εδαφ. α και β: 

Ανάλυςθ και επεξιγθςθ τον κονδυλίων «Ζξοδα ερευνϊν και αναπτφξεωσ». «Παραχωριςεισ και δικαιϊματα 
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ» και «Υπεραξία επιχείρθςθσ (GOODWILL)». 

 Δεν υφίςτανται τζτοια κονδφλια 

 

 

 

§ 4. υμμετοχζσ 

(α) Άρκρο 43 α. παρ. 1 εδαφ.β: 

Συμμετοχζσ ςτο κεφάλαιο άλλων επιχειριςεων με ποςοςτό μεγαλφτερο από 10%.  

 Δεν αποκτήθηκαν 

 

 

 

§ 5. Αποθζματα 

(α) Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ. ιβ: 

Αποτίμθςθ αποκεμάτων κατά τθν παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αποτιμιςεωσ του  άρκρου 43, για 
λόγουσ φορολογικϊν ελαφρφνςεων. 

 Δεν ζγινε παρζκκλιςη 

(β) Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ.ι 

Διαφορζσ από υποτίμθςθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλονται. 

 Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςη 
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 § 6. Μετοχικό Κεφάλαιο 

(α) Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ.δ: 

Κατθγορίεσ μετοχϊν, ςτισ  οποίεσ διαιρείται το Εταιρικό Κεφάλαιο. 

 Ακολουθεί ανάλυςη: 1.175 μερίδια x 40,00€  = 47.000 ευρϊ. 

 (β) Άρκρο 43α παρ.1 εδαφ. γ: 

Εκδοκείςεσ μετοχζσ μζςα ςτθ χριςθ για αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου. 

 Δεν εκδόθηκαν 

(γ) Άρκρο 43α παρ.1 εδαφ.ε και 42ε παρ. 10: 

Εκδοκζντεσ τίτλοι και ενςωματωμζνα ς' αυτοφσ δικαιϊματα. 

 Δεν εκδόθηκαν 

(δ) Άρκρο 43α παρ.1 εδαφ.ίςτ 

Απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν μζςα ςτθν παροφςα χριςθ. 

 Δεν αποκτήθηκαν 

 

 

 

 § 7. Προβλζψεισ και υποχρεϊςεισ - Αποτίμηςη χρηματοοικονομικϊν μζςων 

(α) Άρκρο 42ε παρ.14 εδαφ. δ: 

Ανάλυςθ του Λογαριαςμοφ «Λοιπζσ προβλζψεισ» αν το ποςό είναι ςθμαντικό.  

 Δεν είναι ςημαντικό 

(β) Άρκρο 43α παρ.1 εδαφ.η: 

Οι οικονομικζσ δεςμεφςεισ από ςυμβάςεισ κ.λπ. που δεν εμφανίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τάξεωσ. 
Υποχρεϊςεισ καταβολισ ειδικϊν μθνιαίων παροχϊν και οικονομικζσ δεςμεφςεισ για ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ. 

 Δεν υπάρχουν 

γ. Άρκρο 43α παρ.1 εδάφ. Ιβ: 

Πικανζσ οφειλζσ ςθμαντικϊν ποςϊν φόρων και ποςά φόρων που ενδεχομζνωσ να προκφψουν ςε βάροσ τθσ 
κλειςμζνθσ και των προθγοφμενων χριςεων, εφόςον δεν  εμφανίηονται ςασ υποχρεϊςεισ ι ςτισ 
προβλζψεισ. 

 Η εταιρεία δεν ζχει ελεχθεί φορολογικά από τη χρήςη 2010 και μετά και οι 
χρήςεισ ζωσ και την τρζχουςα είναι ανζλεγκτεσ.  Εκτιμάται  ότι  τα  ποςά  
φόρων  που  θα  προκφψουν  δεν  θα  είναι  ςημαντικά.  

δ. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. ςτ: 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πάνω από πζντε (5) ζτθ. 

  Δεν υπάρχουν 
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 § 8. Μεταβατικοί λογαριαςμοί 

Άρκρο 42ε § 12: Ανάλυςθ των κονδυλίων των μεταβατικϊν λογαριαςμϊν «Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα» και 
«Ζξοδα χριςεωσ δουλεμζνα». 

 

Η ανάλυςθ του κονδυλίου «Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα» ζχει ωσ εξισ: 

 Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 0,00 

Η ανάλυςθ του κονδυλίου «Ζξοδα χριςεωσ δουλεμζνα» ζχει ωσ εξισ: 

 Ζξοδα χριςεωσ δουλεμζνα 0,00 

 

 

 

 § 9. Λογαριαςμοί τάξεωσ 

Άρκρο 42ε παρ.11: 

Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν τάξεωσ, ςτθν ζκταςθ που δεν καλφπτεται θ υποχρζωςθ αυτι από τισ 
πλθροφορίεσ τθσ επομζνθσ παρ.10. 

 

Η ανάλυςθ των λογαριαςμϊν τάξεωσ ζχει ωσ εξισ: 

 Αλλότρια περιουςιακά ςτοιχεία 0,00 

 Χρεωςτικοί λ/ςμοι εγγυιςεων 0,00 

 Απαιτιςεισ από αμφοτεροβαρείσ 0,00 

 Λοιποί λ/ςμοί τάξεωσ 13.504,84 

 Δικαιοφχοι αλλότριων περιουςιακϊν 0,00 

 Πιςτωτικοί λ/ςμοί εγγυιςεων 0,00 

 Υποχρεϊςεισ από αμφοτεροβαρείσ 0,00 

 Λοιποί λ/ςμοί τάξεωσ 13.504,84 

 

 

 

 § 10. Χορηγηθείςεσ εγγυήςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ 

Άρκρο 42ε παρ. 9: 

Εγγυιςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ που χορθγικθκαν από τθν εταιρία. 

 Δεν υπάρχουν 
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§ 11. Αμοιβζσ, προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε όργανα διοικήςεωσ 

α. Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ 1ιγ: 

Αμοιβζσ μελϊν οργάνων διοικιςεωσ και διευκφνςεωσ τθσ εταιρίασ. 

 Δεν δόθηκαν 

β Άρκρο 43α παρ.1 εδαφ. 1ιδ: 

Δοκείςεσ προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε όργανα διοικιςεωσ (μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων και 
διαχειριςτζσ). 

 Δεν δόθηκαν 

 

 

 

§ 12. Αποτελζςματα χρήςεωσ 

α. Άρκρο 43α. παρ.1 εδαφ.θ: 

Κφκλοσ εργαςιϊν κατά κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ και γεωγραφικζσ αγορζσ (ο κφκλοσ εργαςιϊν 
λαμβάνεται όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α') 

Η ανάλυςθ των λογαριαςμϊν πωλιςεων ζχει ωσ εξισ: 

 Πωλιςεισ εμπορευμάτων 60.942,46€ 

 Πωλιςεισ προιόντων ετοίμων & θμιτελϊν 0,00 

 Πωλιςεισ λοιπϊν αποκ/των & αχρ. υλικοφ 0,00 

 Πωλιςεισ υπθρεςιϊν 1.160,65€ 

 Διαμόρφωςθ ποςοφ ςε Κφκλο εργαςιϊν 62.103,11€ 

γ. Άρκρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β: 

Ανάλυςθ των ζκτακτων και ανόργανων εξόδων και εςόδων (δθλαδι των λογαριαςμϊν «ζκτακτα και 
ανόργανα ζξοδα» και «ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα»). Αν τα ποςά των λογαριαςμϊν «ζκτακτεσ ηθμίεσ » και 
«ζκτακτα κζρδθ» είναι ςθμαντικά κατ' εφαρμογι τθσ διατάξεωσ του άρκρου 43 πάρ.1-ιγ παρατίκεται 
ανάλυςθ και αυτϊν (με βάςθ τουσ λογ/μουσ 81.02 και 81.03 του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου). 

 Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 9,075,61€ 

 Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 0,00 

 Ζκτακτα κζρδθ 0,00 

δ. Άρκρο 42ε παρ.15 εδαφ.β: 

Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν «Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων», «Ζςοδα από προβλζψεισ προθγοφμενων 
χριςεων » και «Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων». 

 Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων 0,00 

 Ζκτακτεσ ηθμιζσ 0,00 

 Προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ 0,00 

 Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων 0,00 
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 § 13. Άλλεσ πληροφορίεσ που απαιτοφνται για αρτιότερη πληροφόρηςη και εφαρμογή 

  τησ αρχήσ τησ πιςτήσ εικόνασ 

Άρκρο 43α § 1-ιη: 

Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από ειδικζσ διατάξεισ ι που κρίνονται αναγκαίεσ για 
τθν αρτιότερθ πλθροφόρθςθ των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ πιςτισ εικόνασ. 

 Δεν υπάρχουν 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΜΠΑΡΔΑΚΑ Α. ΒΑΙΛΕΙΟ 


