
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31/12/2018 31/12/2017

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 

Λοιπός εξοπλισμός 11.974,63 8.589,83

Αποσβεσθέντα (6.747,69) (2.243,04)

Σύνολο 5.226,94 6.346,79

Άυλα πάγια 

Λοιπά αύλα στοιχεία 0,01 847,50

Αποσβεσθέντα -                                   (847,49)

Σύνολο 0,01 0,01

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 5.226,95 6.346,80

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 7.291,20 4.836,00

Λοιπές απαιτήσεις 1.629,92 1.519,51

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.622,10 5.830,07

Προπληρωμένα έξοδα 619,09 359,37

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 27.162,31 12.544,95

Σύνολο ενεργητικού 32.389,26 18.891,75

Καθαρή θέση

Κεφάλαιο 5.000,00 5.000,00

Σύνολο 5.000,00 5.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο 41,90 (2.041,69)

Σύνολο 41,90 (2.041,69)

Σύνολο καθαρής θέσης 5.041,90 2.958,31

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 17.547,52 11.551,20

Φόρος Εισοδήματος 2.176,09 -

Λοιποί φόροι και τέλη 2.520,08 2.248,00

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.036,57 674,37

Λοιπές Υποχρεώσεις 1.792,75 1.233,77

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 274,35 226,10

Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 27.347,36 15.933,44

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 32.389,26 18.891,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (κατά λειτουργία)

01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2017 - 31/12/2017

Κύκλος Εργασιών 75.234,86 60.720,00

Κόστος Πωλήσεων (33.306,60) (25.781,04)

Μικτό αποτέλεσμα 41.928,26 34.938,96

Λοιπά Συνήθη Έσοδα -                                   -                        

Έξοδα Διοίκησης (36.592,29) (34.198,34)

Λοιπά έξοδα και ζημιές (1.024,89) (1.027,97)

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 4.311,08 (287,35)

Πιστωτικοί τόκοι 0,60 0,48

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (52,00) (23,00)

Αποτέλεσματα προ φόρων 4.259,68 (309,87)

Φόροι εισοδήματος (2.176,09) -                        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2.083,59 (309,87)

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

ΔΙΟΛΚΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 140738001000

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (Βάσει Ε.Λ.Π. - ν.4308/2014)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης, ποσά σε ευρώ
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της 31-12-2018 

(Βάσει των διατάξεων του ν.4308/2014 - ΕΛΠ) 

 

1. Πληροφορίες Επί των κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Αρ.29 Παρ.1) 

1.1 Ενσώματα πάγια 

Αναφέρεται στο κονδύλι «Λοιπός Εξοπλισμός», που αποτελείται από τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 

και τα έπιπλα και είδη γραφείου που χρησιμοποιεί η εταιρεία.  

 

1.2 Άυλα Πάγια 

Αφορούν το κονδύλι «Λοιπά άυλα στοιχεία», που αποτελείται από το λογιστικό πρόγραμμα που χρη-

σιμοποιεί η εταιρεία. 

 

1.3 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

Αποτελείται από το κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις», που αφορά το απαιτητό υπόλοιπο από πελάτες. 

 

Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις», που αποτελείται από το χρεωστικό υπόλοιπο του Φόρου Προστιθέ-

μενης Αξίας (ΦΠΑ), παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και προκαταβολές σε προμηθευτές. 

 

Το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα», απεικονίζει το υπόλοιπο των τραπεζικών εταιρικών 

λογαριασμών της Κοινοπραξίας. 

 

Και το κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα», απεικονίζει έξοδα επόμενων χρήσεων που έχουν εξοφληθεί 

εντός της χρήσης. 

 

1.4 Καθαρή Θέση 

Αποτελείται  από το Κονδύλι «Εταιρικό Κεφάλαιο», που αφορά το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εται-

ρείας. 

 

Αποτελείται από το κονδύλι «Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο» όπου απεικονίζει τη ζημία της 

οντότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. 
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1.6 Υποχρεώσεις 

Αποτελείται το κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις», το οποίο αφορά το ποσό που οφείλεται στους 

προμηθευτές. 

 

Το κονδύλι «Λοιποί φόροι και τέλη», αφορά τους παρακρατούμενους φόρους και το Τέλος Επιτηδεύ-

ματος χρήσης 2018. 

 

Το κονδύλι «Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης», αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Δεκεμβρί-

ου 2018. 

 

Το κονδύλι «Λοιπές Υποχρεώσεις», αφορά τα προς εξόφληση ποσά των εξοδολογίων. 

 

Το κονδύλι «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα», αφορά  δεδουλευμένες δαπάνες που αντιστοιχούν στη 

κλειόμενη χρήση . 

 

2. Παράθεση Πληροφοριών για την οντότητα (Αρ.29 Παρ.3)  

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν τελεί υπό   καθε-

στώς εκκαθάρισης. 

 

Κατηγορία οντότητας: Πολύ μικρή βάσει της παραγράφου 2, άρθρου 2, νόμου 4308/2014 (Σύνολο Ε-

νεργητικού: 32.389,26 Ευρώ έναντι 18.891,75 Ευρώ την προηγούμενη χρήση, Μέσος όρος έμμισθου 

προσωπικού κατά τη διάρκεια της περιόδου : 0, Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 75.234,86 Ευρώ έναντι 

60.720,00 ευρώ την προηγούμενη χρήση). 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προ-

σαρτήματος (Σημειώσεων) έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Περίοδος αναφοράς προσαρτήματος του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμά-

των χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018 (3η διαχειριστική χρήση). 

 

3. Ανάλυση Παραγόντων Κινδύνου για την οντότητα (Αρ.29 Παρ.4) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

4. Συνοπτική αναφορά για τις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές από την οντότητα (Αρ.29 Παρ.5) 

(α) Ενσώματα πάγια  περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα, επιμετρούνται στο 

κόστος κτήσεως, μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Τα ενσώματα πάγια θα διαγράφονται 

κατά την πώλησή τους. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο σύμφωνα με τον ισχύο-

ντα φορολογικό νόμο. Πάγια κάτω από 1.500 ευρώ αποσβένονται πλήρως, βάσει των διατάξεων του 

ν.4172/2013. Οι συντελεστές αποσβέσεων που εφαρμόζονται είναι αυτοί που ορίζονται από τον 

ν.4172/2013. 
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(β) Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα, επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Τα άυλα πάγια θα διαγράφονται κατά την πώ-

λησή τους. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο σύμφωνα με τη φορολο-

γική νομοθεσία. Οι συντελεστές αποσβέσεων που εφαρμόζονται είναι αυτοί που ορίζονται από τον 

ν.4172/2013. 

 

 (γ) Απομεiωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός υπεραξίας) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

5.  Ανάλυση επιπτώσεων στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτε-

λέσματα, στην περίπτωση που η οντότητα παρεκκλίνει από τις διατάξεις των ΕΛΠ για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης (Αρ.29 Παρ.6) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

6. Ανάλυση Περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού.(Αρ.29 Παρ.7) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

7. Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (Αρ.29 Παρ.8) 

7.1 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 7.000,00 1.589,83 8.589,83 

Προσθήκες 0,00 3.384,80 3.384,80 

Μειώσεις - - - 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 7.000,00 4.974,63 11.974,63 

  - - - 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017 653,31 1.589,73 2.243,04 

Αποσβέσεις χρήσης 1.119,96 3.384,69 4.504,65 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 1.773,27 4.974,42 6.747,69 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017 5.226,73 0,21 5.226,94 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 7.000,00 1.589,83 8.589,83 

Προσθήκες 0,00 3.384,80 3.384,80 

 

7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 Λοιπά Άυλα 

Κόστος κτήσης  
Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 847,50 
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 Λοιπά Άυλα 

Προσθήκες - 

Μειώσεις - 

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 847,50 

    

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017 847,49 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 847,49 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2018 0,01 

 

 

8. Ανάλυση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατο-

πτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματο-

οικονομικές επιπτώσεις τους. (Αρ.29 Παρ.9) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

9. Ανάλυση και πληροφορίες, σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24  

(Αρ.29 Παρ.10) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

10. Ανάλυση και πληροφορίες, σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης  

(Αρ.29 Παρ.11) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

11. Ανάλυση και πληροφορίες για τα στοιχεία καθαρής θέσης της οντότητας (Αρ.29 Παρ.12) 

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι πέντε χιλιάδες Eυρώ (5.000,00 €) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά με-

ρίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία πενήντα Eυρώ (50,00 €).  

 

Εταιρικό Κεφάλαιο:                                             5.000,00 Eυρώ 

Κέρδη εις νέον:                                              41,90 Eυρώ 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 31/12/2018                5041,90 Eυρώ 

 

12. Πληροφορίες για το συνολικό χρέος της οντότητας στην περίπτωση που καλύπτεται με εξασφαλίσεις 

που παρέχονται από την οντότητα. (Αρ.29 Παρ.13) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

13. Ανάλυση των ποσών των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 

από την ημερομηνία του ισολογισμού.  (Αρ.29 Παρ.14) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

14. Φύση και επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισο-

λογισμό, ανάλυση για τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, 
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εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση 

των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της 

οντότητας. (Αρ.29 Παρ.15) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

15. 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). (Αρ.29 

Παρ.16) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

16. Ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ι-

διαίτερης 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. (Αρ.29 Παρ.17) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

17. Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα 

με το άρθρο 20 των ΕΛΠ.  (Αρ.29 Παρ.18) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

18. Προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. (Αρ.29 Παρ.19) 

Η Διοίκηση προτείνει η διάθεση να διενεργηθεί βάσει του πίνακα που ακολουθεί.  

(ποσά σε ευρώ) 

Καθαρά κέρδη χρήσης 2018 (μετά φόρου) 2.083,59 

[+] Υπόλοιπο ζημιών χρήσης 2017 (2.041,69) 

Υπόλοιπο προς Διάθεση 41,90 

[-] Τακτικό Αποθεματικό  2,10 

[-] Αφορολόγητα Αποθεματικά  - 

[-] Ειδικά Αποθεματικά - 

[-] Μερίσματα - 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 39,79 

19.  Ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. (Αρ.29 Παρ.20) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

20. Λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. (Αρ.29 Παρ.21) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
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21. Υπόλοιπο ισολογισμού, σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών 

που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (Αρ.29 Παρ.22) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

22. Πληροφορίες, σχετικά με τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου. (Αρ.29 

Παρ.23) 

Στην οντότητα δεν απασχολήθηκαν εργαζόμενοι κατά την κλειόμενη περίοδο. 

23. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές α-

γορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνω-

σης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών. (Αρ.29 Παρ.24) 

Από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών, το καθαρό ύψος του κύκλου εργα-

σιών δεν διαφέρει ουσιωδώς μεταξύ γεωγραφικών αγορών και κατηγοριών δραστηριότητας. 

24. Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτι-

κών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, δια-

γράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λο-

γαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατη-

γορία των προσώπων αυτών.  (Αρ.29 Παρ.25) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

25. Παράθεση πληροφοριών κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος 

εταίρος. (Αρ.29 Παρ.26) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

26. Παράθεση πληροφοριών της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά-

σεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική (Αρ.29 

Παρ.27) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

27. Παράθεση πληροφοριών της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά-

σεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική. (Αρ.29 

Παρ.28) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

28. Τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν 

δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. (Αρ.29 Παρ.29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
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29. Ανάλυση ποσών που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτι-

κών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και  δεσμεύσεων που προέκυψαν ή αναλήφ-

θηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, 

συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.   (Αρ.29 Παρ.30) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

30. Πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανο-

μένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και 

άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. (Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των 

σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις 

επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός 

εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών 

του συνδεδεμένου μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας). (Αρ.29 Παρ.31) 

Στις 31/12/2018 οι τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί των παρακάτω εταίρων εμφανίζουν πιστωτικό 

υπόλοιπο ως εξής (ποσά σε ευρώ): 

Δημήτριος Τόλης 1.092,56 
Αλέξανδρος Τόλης 379,54 
Νικηφόρος Τόλης     320,65 
Σύνολο 1.792,75 

 

 

31. Αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, 

για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για 

συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κα-

τηγορία.  (Αρ.29 Παρ.32) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

32. Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η 

διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε 

στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά.  (Αρ.29 Παρ.33) 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

33. Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του 

άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.(Αρ.29 Παρ.34)  

 

  Δεν έγινε χρήση αυτής της επιλογής 
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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 

 

 
Ο Διαχειριστής 

Ο Εταίρος 
Ο Εταίρος  

Ο Λογιστής 
    

Τόλης Αλέξανδρος 
Α.Δ.Τ.: Τ526693 

Τόλης Δημήτριος 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ233583 

 

Τόλης Νικηφόρος 
Α.Δ.Τ.: ΑΖ605926 
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