
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »  .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α Απαιτούμενη      Γνωστοποίηση
Απάντηση

( Ενδεικτική )

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3  

α Επωνυμία της οντότητας.  ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ

β Νομικός τύπος της οντότητας.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε)

γ Περίοδος αναφοράς.  1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  ΑΣΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Τ.Κ.
61200

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η 
οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά 
περίπτωση.  

Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΜΗΤΡ. 14654135000

στ
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;  ΝΑΙ 

ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;   ΌΧΙ 

η Κατηγορία της οντότητας   «Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.
 

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει 
ότι : 

« Οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον νόμο 
4308/2014 » .



2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4  

 

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών 
των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική 
αξιολόγηση και δεν εντόπισε 
παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5  

 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών 
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών 
πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή 
διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, 
στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη 
διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι 
σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », 
αναλύονται στο « Παράρτημα Νο 
1»

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις 
«λογιστικές πολιτικές» και στις 
«λογιστικές εκτιμήσεις».

γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις 
λαθών».

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6  

 

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.

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

5 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7  

 

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.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

6 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8  

 

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  

Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα 
Νο 1»

 

7 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10  



 

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

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24. 

8 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13  

 

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται 
με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής 
της εξασφάλισης.

Προσημειώσεις και Υποθήκες :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 153.276,08 
ευρώ , με εγγραφή προσημειώσεων 
επι των ακινήτων της εταιρείας, και
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 160.926,81 
ευρώ, επίσης με εγγραφή 
πρσημειώσεων.

Παρακράτηση κυριότητας :

Δεν υπάρχει.

9 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14  

 

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

Δεν υπάρχουν. 

 

10 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16  



 

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

α) Εγγυητικές Επιστολές

Δεν υπάρχουν.

β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων 
leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν
την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται
στον Ισολογισμό ) 

Δεν υπάρχουν.

γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

2011 έως 2016

δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε 
εργαζόμενους μετά την έξοδο. 

Δεν υπάρχουν.

ε) Επίδικες υποθέσεις.  

Αγωγές κατά πελατών:

1)ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ

2)ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝ.ΕΠΕ

11 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17  

 

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.

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια
εσόδων και εξόδων στην περίοδο 
που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

 

Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών
: 0,00

Απομειώσεις περιουσιακών 
στοιχείων (περιλαμβανομένων των
τυχόν αναστροφών τους) 0,00

Προβλέψεις (περιλαμβανομένων 
των τυχόν αναστροφών τους) : 0,00

12 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18  



 

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο 
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.  

Δεν ενσωματώθηκαν 

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

 
-          Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.  

 6,5 άτομα.

 

14 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25  

 

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.

Προκαταβολές και Πιστώσεις :

Υπόλοιπο 1/1/2015 :0,00

Μείον : Επιστροφές :0,00

Συν : Αναλήψεις                  :0,00

Μείον : Διαγραφές :0,00

Υπόλοιπο 31/12/2015 :0,00

 

Επιτόκιο χορήγησης :   - 

Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :0,00

 

 

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων   

 

 



Άσπρος , 30 Ιουνίου 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                                                                                   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                           ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΕ 381599                                                                                               Α' ΤΑΞΗΣ – ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2934

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

ΑΚ 936439


