


Δεν έγινε παρέκκλιση

5 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

6 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

7 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

8 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 

Δεν έγινε

9 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

Δεν υπάρχουν

10 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14

Δεν υπάρχουν

11 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του 
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση 

της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 
παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται 

και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της 
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις 

υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο 

προσάρτημα.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση 
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Υπάρχουν οι εξής αγορές παγίων : 1.Κτιριακές 
εγκ/σεις 0,00 ευρω 2.Μηχ/κος εξοπλισμός 

927,68 ευρώ 3.Μεταφορικά μέσα  84111,20 
ευρω  4.Έπιπλα-λοιπ.εξοπλισμός 2003,93 

ευρώ 5. Λογισμικά προγράμματα 0,00 ευρω  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΥΞΗΣΗ 87.042,81 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες για την  περίπτωση επιμέτρησης στην 
εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Το συνολικό χρέος της επιχείρησης  που καλύπτεται 
με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

επιχείρηση, με ένδειξη της φύσης και της μορφής 
της εξασφάλισης.

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που 
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία του ισολογισμού.



Δεν υπάρχουν

12 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17

13 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18

Δεν ενσωματώθηκαν

14 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)

15 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Δεν υπάρχουν

16 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29

Δεν υπάρχουν

Λάρισα , 30 Ιουλίου  2020

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών 
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της 

φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων 
που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά 

παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη 
υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, 

γνωστοποιείται ξεχωριστά

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των 
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή 
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται 
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται 

τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 
συμψηφισμού.

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων 
εσόδων:        1. Εκτακτα Κέρδη ποσού 6084,19 
ευρώ                                                                    
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων 
εξόδων:        1. Έκτακτα και ανόργανα εξοδα 
ποσού 368,22 ευρώ    2. Έκτακτες ζημιές 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
ποσού 52930,42 ευρώ 

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε 
το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 20.

Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού.  

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανά 
κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:           
Μισθωτοί :  …53...... άτομα                                  
                       Η εταιρεία σε σχέση με το 
απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με 
το ποσότων 618.527,02 ευρω 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, 

των όρων χορήγησης και των ποσών που 
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 
λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με 
οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία 
των προσώπων αυτών.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό

   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ                                                            Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ :ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ


