
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)

Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων  (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28412/03/B/93/16,  ΑΡ.ΓΕΜΗ 122358407000

Η εταιρεία εντάσσεται στις Μικρές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το 

Ν.4308/2014 (Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος)

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν 

σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα παρά τις δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που θιοθετήθηκαν από την εταιρεία για την 

παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ακόλουθες:

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα.  

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα.

4.Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές τους οποίους 

προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013.

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με 

συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία 

χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική 

ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Κατά τη διάθεση των ενσώματων, αύλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Δεν υπολογίστηκαν προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία.Αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου προσωπικού. ∆εν 

σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου 

προσωπικού, ακολουθούµενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός 

αυτής καταβαλλόµενα ποσά αποζηµιώσεων.

10. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

11.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

12. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται 

οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και 

με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν 

τα αποτελέσματα.

 13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό 

των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της 

φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος 

και προσαυξήσεις. 

15. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό 

ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους 

της συναλλαγής. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου.

17. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη 

της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

18. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

19. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

20.Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 

διασφαλιζεται η στγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

21. Οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

22.Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2019 - 31/12/2019

Θέση Σχινέζα Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 19300

Γ.Ε.ΜΗ  122358407000

Η εταιρεία λειτουργεί με τη παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας



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)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά 

από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

(Παρ. 14  άρθρου 29)

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που θιοθετήθηκαν από την εταιρεία για την 

παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ακόλουθες:

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα.  

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα.

4.Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές τους οποίους 

προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013.

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με 

συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία 

χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική 

ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Κατά τη διάθεση των ενσώματων, αύλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Δεν υπολογίστηκαν προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία.Αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου προσωπικού. ∆εν 

σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου 

προσωπικού, ακολουθούµενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός 

αυτής καταβαλλόµενα ποσά αποζηµιώσεων.

10. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

11.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

12. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται 

οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και 

με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν 

τα αποτελέσματα.

 13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό 

των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της 

φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος 

και προσαυξήσεις. 

15. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό 

ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους 

της συναλλαγής. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου.

17. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη 

της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

18. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

19. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

20.Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 

διασφαλιζεται η στγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

21. Οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

22.Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

Στην παρούσα περίοδο δεν έγιναν παρεκκλίσεις.

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που να σχετίζονται με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του Ισολογισμού.

Παρατίθενται αναλυτικός πίνακας <<Παράρτημα 1>> στο τέλος του παρόντος 

προσαρτήματος.

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24.

Επί των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις 

υποθηκών 

α) ποσού 4.640.000,00 ευρώ προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων από την Τράπεζα 

Πειραιώς , το υπόλοιπο των οποίων την 31-12-2019 ανέρχεται σε 1.673.602,64 ευρώ

β) ποσού 180.000,00 ευρώ προς εξασφάλιση δανείου από την ALPHA BANK, το 

υπόλοιπο του οποίου την 31-12-2019 ανέρχεται σε 23.870,55 ευρώ. Εντός του 2020 

έγινε άρση της προσημείωσης και εξόφληση του δανείου της ALPHA BANK.

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας την 31-12-2019 

ύψους 2.169.689,58 ευρώ, ποσό 1.410.689,58 ευρώ είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

(Παρ.13 άρθρου 29)



Έσοδα 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   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                      ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.                                                                                                                             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΗ                                                                                                                            ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

              ΑΔΤ AE 620191                                                                                    ΑΔΤ ΑΚ 622710                                                                                                                                                     ΑΔΤ ΑΒ 629900

                                                                                                                                                                                   ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 119545

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 

Εκκρεμούν δικαστικές αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ύψους 94.387,97 οι οποίες 

πιθανολογείται ότι θα απορριφθούν λόγω παραγραφής και αοριστίας, συνεπώς η 

εταιρεία δεν έχει διενεργήσει καμία πρόβλεψη.

Το υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31-12-2013 και 

δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό), την 31-12-2019 ανέρχεται στο ποσό των  

1.687.799,04 ευρώ.

Παραμένουν φορολογικά ανέλεκτες οι χρήσεις 2014 έως 2019.

Η εταιρεία έχει ασκήσει δικαστικές αγωγές κατά πελατών της ύψους 290.915,97 ευρώ. 

Για το λόγο αυτό έχει σχηματίσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού  

277.320,85 ευρώ. Το σύνολο των επισφαλών απαιτήσεων της εταιρείας την 31-12-2019 

ανέρχεται στο ποσό των 342.475,64 ευρώ.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ.16 άρθρου 29)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ   30/04/2020

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά τόκων σύμφωνα με το άρθρο 20.

Ο μέσος όρος του προσωπικού κατά τη περίοδο ανήλθε σε 49 άτομα (προηγούμενη 

περίοδο 46).

Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

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

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα Λογισμικό Λοιπά

Πάγια υπο 

εκτέλεση και 

προκαταβολές Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία

01/01/2019 2.450.588,64 4.010.333,74 494.862,66 92.135,00 1.126.939,26 0,00 0,00 9.070,61 248.504,20 147.678,74 8.580.112,85 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 5.080,00 1.000,00 38.128,52 0,00 0,00 0,00 0,00 47.477,28 91.685,80 

Τόκοι περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μικτή λογιστική αξία

31/12/2019
2.450.588,64 4.010.333,74 499.942,66 93.135,00 1.165.067,78 0,00 0,00 9.070,61 248.504,20 195.156,02 8.671.798,65 

Αποσβέσεις και 

απομειώσεις την 

01/01/2019

0,00 1.422.437,94 474.611,43 80.235,35 876.868,47 0,00 0,00 9.070,48 158.730,79 0,00 3.021.954,46 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 159.837,92 3.374,32 1.760,00 43.998,94 0,00 0,00 0,00 23.133,35 0,00 232.104,53 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις και 

απομειώσεις την 

31/12/2019

0,00 1.582.275,86 477.985,75 81.995,35 920.867,41 0,00 0,00 9.070,48 181.864,14 0,00 3.254.058,99 

Καθαρή Λογιστική αξία

την 31/12/2019 2.450.588,64 2.428.057,88 21.956,91 11.139,65 244.200,37 0,00 0,00 0,13 66.640,06 195.156,02 5.417.739,66 

Παράρτημα Νο 1

Πίνακας μεταβολών Παγίων Στοιχείων & Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης 01/01/2019 - 31/12/2019 (άρθρο 29, παρ.8)

Ποσά σε Ευρώ €

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Επενδυτικά Ακίνητα Άυλα


