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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

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

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 

49388/62/Β/01/159 

TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. 
 

 

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων 

             Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής 

             εικόνας. 

 

 α) ΄Αρθρο 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 άρ              

θρου αυτού. 

 Δεν έγινε.  

 

 β)   ΄Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από              

την αρχή του αμετάβλητου της δομής και 

μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του 

λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως". 

 

 Δεν έγινε.  

 

 γ) ΄Αρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον                      

προσιδιάζοντα λογαριασμό, στοιχείο 

σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς 

λογαριασμούς 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση  

 

 δ) ΄Αρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή 

και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική 

αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως 

το απαιτεί. 

 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση  

 

 ε) Αρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών 

του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς , για τις οποίες 

(συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 

 Δεν έγινε.  

 

 στ)   ΄Αρθρο 42 β παρ. 5: Αναμορφώσεις 

κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να 

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 

 Δεν έγιναν  

 

 ζ)   ΄Αρθρο 43β παρ. 2: που προστέθηκε με το 

άρθρο 6, Π.Δ. 325/1994: Ισοτιμία δραχμής – 

EΥΡΩ στην περίπτωση που οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε 

δραχμές. 

 Δεν δημοσιεύθηκαν. 
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Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. 
 

 α) ΄Αρθρο  43α παρ. 1-α: Μέθοδοι 

αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των 

προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους. 

 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον 

της αξίας προσθηκών και βελτιώσεων μείον τις 

διενεργηθείσες εντός χρήσεως , αποσβέσεις . 

Τα ανωτέρω πάγια (οικόπεδα και κτίρια) τόσο 

η αξία κτήσεως όσο και οι συσσωρευμένες 

αποσβέσεις τους εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

με τις νέες αξίες. 

 

 

   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 της κατά το τέλος 

χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

 

   4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα 

αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και τα 

υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος 

χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους 

παραγωγής τους, του κατά το τέλος της 

χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

 

 β) ΄Αρθρο 43α παρ.. 1-α: Βάσεις 

μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών 

στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα  

(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών. 

 Δεν υπήρχαν 

 

 

 

 

 γ)   ΄Αρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις 

μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

 Δεν έγινε  

 

 δ)    ΄Αρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου 

υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών 

αξιών. 

 Δεν έγινε. 

 

 

 

     

 ε) ΄Αρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς 

, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της 

τρέχουσας τιμής αγοράς του, είναι αξιόλογη. 

 Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά  

 

 στ)  ΄Αρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση 

της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό 

νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 

κινήσεως του λογαριασμού “Διαφορές 

αναπροσαρμογής “. 

 Δεν έγινε.  

 

Παρ. 3.  Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

 α)   ΄Αρθρο 42ε Παρ. 8: Μεταβολές ενσώματων  Παρατίθεται συνημμένα σχετικός πολύστηλος  
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και ασώματων παγίων στοιχείων. πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η 

διάταξη. 

 

 β)  ΄Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 

αποσβέσεων. 

 Δεν έγιναν.  

 

     

 γ) ΄Αρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για 

υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Δεν σχηματίσθηκαν.  

 

 δ) ΄Αρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και 

επεξήγηση των ποσών και εξόδων 

εγκαταστάσεως ( πολυετούς αποσβέσεως) που 

αφορούν τη χρήση. 

  

Δεν υπάρχουν 

                      

 

 

 ε) ΄Αρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και 

λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση 

κατά την πληρωμή (δόσεων). 

 Δεν προέκυψαν 

 

 

  

 στ)  ΄Αρθρο 43 παρ. 4, εδάφ. α' και β': Ανάλυση 

& επεξήγηση των κονδυλίων  “Έξοδα ερευνών 

& αναπτύξεως “ , “Παραχωρήσεις και 

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας “ και “ 

Υπεραξία επιχειρήσεως ( GOODWILL). 

 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

εκμετάλλευσης τίτλων CDROM ύψους 

29.805,83 € που προέρχονται την έναρξη της 

επιχείρησης με βάση την εκτίμηση της 

επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190. 

 

Έξοδα Ερευνών και αναπτύξεως ύψους 

190.514,65 € που αφορούν έξοδα που 

πραγματοποίηση η εταιρεία στα πλαίσια της 

συμμετοχής της σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα.  

 

 

Παρ.  4.  Συμμετοχές 
 

Α) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο 

του 10%. 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. 

 

 

Γ)   ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται 

οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

Δεν συντάχθηκαν. 

  

  

Παρ. 5. Αποθέματα 
 

 α)   ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση 

αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 , για 

λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 Δεν έγινε παρέκκλιση.  

 

 β)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από 

υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 

οφείλονται. 

 Δεν υπάρχουν.  

 

Παρ.  6. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 α)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, 

στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο. 

 Αριθ. 

Μετοχών 

249.000 

Ονομαστική 

Αξία 

1,00 € 

Συνολική 

Αξία 

249.000,00 € 
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 β)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές 

μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 

 Εκδόθηκαν 60.000 νέες μετοχές του 1 ευρώ η 

κάθε μία λόγο της απορρόφησης της εταιρείας 

ΒΟΛΦΙΝΣ ΑΕ. 

 

 

 γ)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: 

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς 

δικαιώματα. 

 Δεν εκδόθηκαν  

 

 δ)   ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων 

μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 

 Δεν αποκτήθηκαν.  

 

 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

 

 α)  ΄Αρθρο 43ε παρ. 14, εδάφ. δ: Ανάλυση του 

λογαριασμού “ Λοιπές προβλέψεις “ αν το ποσό 

του είναι σημαντικό. 

 Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

 γ)   ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 

σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της 

κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, 

εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή 

στις προβλέψεις. 

 Δεν υπάρχουν. 

 

 

   

 δ) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ: 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από  5 

έτη. 

 Δεν υπάρχουν  

 
 ε)΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Υποχρεώσεις 

καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 

 Δεν υπάρχουν 

 

 

 

Παρ.  8 .Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
 
 ΄Αρθρο 43ε παρ. 12.: Ανάλυση των κονδυλίων 

των μεταβατικών λογαριασμών “ Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα “ και   “Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευμένα.” 

 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   15.477,43 €  

 

 

 

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως 

 
 ΄Αρθρο 43ε παρ. 11: Ανάλυση των 

λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 

πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10. 

 Δεν υπάρχουν.  

 

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 

 

 ΄Αρθρο 42ε παρ. 1-ιγ: Εγγυήσεις και 

εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν στην 

εταιρία. 

 Δεν χορηγήθηκαν.  

 

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

 

 α)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών,    
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οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρίας. 

 

Δόθηκαν αμοιβές ύψους 7.374,00 ευρώ 

  

Ονοματεπώνυμο 

Μικτή 

Αμοιβή 

Κρατήσεις 

Φόρου 

Κρατήσεις 

Χαρτοσήμου 

Σύνολο 

Κρατήσεων 

Καθαρό 

Πληρωτέο 

    40% 1,2%     

Γκαïντέ Σοφία 7.374,00 2.914,20 88,49 3.002,69 4.371,31 

      

       

 

 β)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 

χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 

διευθύνσεως της εταιρίας. 

 Δεν υπάρχουν.  

 

 γ)  ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες 

προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με 

βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα 

Διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και 

διαχειριστές). 

 Δεν υπάρχουν.  

 

Παρ. 12. Αποτελέσματα Χρήσεως 

 

 

 α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών 

κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές. ( Ο κύκλος εργασιών 

λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43
ε
 

Παράγρ. 15 εδάφ. α’ ) 

 1. Βιομηχανικής δραστηριότητας: 

- Εσωτερικού : 0,00 €  

- Εξωτερικού : 0,00 €  

2. Εμπορικής δραστηριότητας  

- Εσωτερικού : 7.570,00 €  

3. Παροχής Υπηρεσιών  

-     Εσωτερικού : 202.671,87 €  

-     Εξωτερικού : 13.580,00 € 

Σύνολο 223.821,87 € 

 

 

 Β)  ΄Αρθρο 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 αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. 

 1)  Μέσος όρος προσωπικού άτομα: 10 

2) Μέσος όρος προσωπικού κατά Κατηγορίες. 

- Διοικητικό ( υπαλληλικό) 

Προσωπικό : Άτομα 9 

- Εργατοτεχνικό 

Προσωπικό : Άτομα 1 

Σύνολο Άτομα : 10 

 

 

 

   3)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 

- Διοικητικού(υπαλληλικού) 

προσωπικού: 

 Μισθοί 157.903,10 € 

 Κοιν.επιβαρ. 43.406,44 € 

- Εργατοτεχνικού προσωπικού: 

 Μισθοί  0,00 € 

 Κοιν.επιβαρ. 0,00 € 

 Αποζημιώσεις προσωπικού. 0,00 €  

- Παροχές & Εξοδα Προσωπικού: 

 Παροχές & Εξοδα : 1.058,34 € 

Σύνολο 202.367,88 
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 γ)  ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των 

έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 

(δηλαδή των λογαριασμών “ Έκτακτα & 

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 43
α
 παρ.1-ιγ, παρατίθεται και αυτών 

ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 

και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

 1)΄Εκτακτα & ανόργανα έξοδα: 

- Φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις :  155,96  

- Λοιπά έκτακτα έξοδα  0,00 € 

- Έκτακτες Ζημίες : 275,98 € 

Σύνολα 431,94 € 
2) Έκτακτα & ανόργανα έσοδα: 

- Συν/κές διαφορές 0,00 

- Αναλογούσες στη χρήση 

επιχορηγήσεις παγίων 65.490,69 € 

- Πιστωτικές διαφορές μετάβασης σε 

ΕΥΡΩ : 0,00 

- Λοιπά ανόργανα έσοδα 0,00 

- Έκτακτα κέρδη  0,00 

Σύνολα 65.490,69 € 

 

 

 

 δ)  ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των 

λογαριασμών “ Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 

“ , “ Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων “ και “ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

“. 

 Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων : 

 Επιστροφές Φόρων : 0,00 € 

Λοιπά Εσοδα : 0,00 € 

 

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων : 

- Φόροι τέλη προηγ. Χρήσεων : 0,00 

- Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. 

Ταμείων : 0,00 

                  Σύνολα 0,00 €       
 

 

 

               Παρ. 13. ΄Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη 

πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. 
 

  

 ΄Αρθρο 43α παρ. 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, της περιουσίας, της 

χρηματοοικονομικής θέσης των αποτελεσμάτων 

χρήσεως της εταιρίας. 

 Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία της εταιρείας πριν 

την απορρόφηση της εταιρείας ΒΟΛΦΙΝΣ ΑΕ 

με αποτέλεσμα η σύγκριση των ποσών της 

τρέχουσα με την προηγούμενη χρήση να μην 

είναι απόλυτα εφικτή. 

 

 

            

 Θεσσαλονίκη,  30  Απριλίου 2014 

 

(ακολουθούν οι υπογραφές για την "ειδική θεώρηση" των προσώπων που προβλέπει η § 5 

του άρθρου 42α) 
 

Η Ο Ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 

 

 

  

Γκαϊντέ Σοφία Γκαϊντές Ευάγγελος Πετρίδης Ανδρέας 

 

 

*Συνημμένα : Πίνακας εξέλιξης Παγίων 

 


