
Επωνυμία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 4  άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα 
για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

(Παρ. 5  άρθρου 29)

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού

(Παρ. 7  άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(Παρ. 8  άρθρου 29)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία 

(Παρ. 10  άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

(Παρ. 13  άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά 
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

(Παρ. 14  άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.

(Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις   

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014
Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και οι αποσβέσεις υπολογίζονται
με την σταθερή μέθοδο. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους
και η αξία τους αναπροσαρμόζεται κάθε τέσσερα χρόνια. Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα
κατάσταση. Αποτιμούνται στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή κατά
περίπτωση την μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τόσο κατά την αρχική
καταχώρηση, όσο και μεταγενέστερα αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων)
και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα
οποία ελήφθησαν. Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και έξοδα όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Στην παρούσα
περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη μεταβολής λογιστικών αρχών και μεθόδων και δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης
περιόδου.

Δεν υπάρχουν 

Δεν υπάρχει

Δίνεται συνημμένα

Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχουν

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με το Ν.4308/2014

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχει
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