ΚΑΛΛΙΟΝ A.E.
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
ΑΜΑΕ 33861/15/Β/95/003
ΤΝΟΠΣΙΚΟΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018
1. ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 1/1/18 – 31/12/18

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως
ισχφει)
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (ΗΜΔΙΩΔΙ) ΔΠΙ ΣΩΝ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Δπσλπκία Οληόηεηαο
Ννκηθή Μνξθή
Πεξίνδνο αλαθνξάο
Γηεύζπλζε Έδξαο
Γεκόζην Μεηξών Δγγξαθήο
Αξηζκόο Μεηξώνπ
Καηεγνξία Οληόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4308/2014
Γήισζε πεξί ζπκκόξθσζεο κε ηνλ λόκν

Γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε θαηαξηίζαηε:

H oληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο;
Δίλαη ε νληόηεηα ππό εθθαζάξηζε;
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
δεζκεύζεσλ, εγγπήζεσλ ή ελδερόκελσλ επηβαξύλζεσλ θαη
ππνρξεώζεσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε
έλδεημε
ηεο θύζεο θαη κνξθήο ησλ ζρεηηθώλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί.
Αλάιπζε ησλ δεζκεύζεσλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο ζε
εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία.
Αλάιπζε ησλ δεζκεύζεσλ πξνο νληόηεηεο ηνπ νκίινπ ή πξνο
ζπγγελείο νληόηεηεο.
Πνζά Πξνθαηαβνιώλ θαη Πηζηώζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα
κέιε Γηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ ζπκβνπιίσλ
κε κλεία ηνπ επηηνθίνπ, ησλ όξσλ ρνξήγεζεο θαη ησλ πνζώλ
πνπ επηζηξάθεθαλ, δηαγξάθεθαλ ή δελ εηζπξάρζεθαλ ιόγσ
απνπνίεζεο θαζώο θαη ηηο δεζκεύζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα
ινγαξηαζκό ηνπο κε νπνηαδήπνηε εγγύεζε. Σα ζηνηρεία απηά
γλσζηνπνηνύληαη αζξνηζηηθά γηα θάζε θαηεγνξία ησλ
πξνζώπσλαπηώλ.
Έζνδα ή Έμνδα ηδηαηηέξνπ ύςνπο ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή
ζεκαζίαο (παξ.17 αξ.29). Τπάξρνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ
επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα;

ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΔ
Αλώλπκε (Α.Δ.)
Υξήζε από 01-01-2018 έσο 31-12-2018
ΠΔΡ.ΜΟΡΝΟΤ ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ ΓΩΡΙΓΑ ΣΚ 33100
13946656000
33861/15/Β/95/003
Μηθξή νληόηεηα
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
θιεηόκελεο ρξήζεο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηνλ
λόκν θαη ηα πξνβιεπόκελα γηα ηα Διιεληθά
Λνγηζηηθά Πξόηππα (Ν.4308/2014 θαη ινηπέο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο)
Ωο κηθξή νληόηεηα θάλακε ρξήζε ηεο επηινγήο ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4308/2014
θαη θαηάξηηζε γηα ηελ θιεηζκέλε ρξήζε
Ιζνινγηζκνύ, ηα ππνδείγκαηα Β.1.1 θαη Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.1.2
NAI
Η νληόηεηα δελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε.

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.

Από ην έηνο 2018 πνζό 280.000,00 euro ,
πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ κεηαθέξεηαη Δ
ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ζηνλ Ιζνινγηζκό.

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνλδύιηα εζόδσλ ή
εμόδσλ ζηελ πεξίνδν πνπ επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα.

Mέζνδνο θνζηνιόγεζεο απνζεκάησλ
Mέζνδνο απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
καθξνπξόζεζκεο ιήμεο
Δπηινγή θαηαρώξεζεο αλαβαιιόκελσλ θόξσλ
Αιιαγέο ζηηο "ινγηζηηθέο πνιηηηθέο" θαη ηηο "ινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο"
Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
πλνπηηθή αλαθνξά ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζεί
ε νληόηεηα γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ηεο θαηαζηάζεσλ (παξ.5 αξ.29).
Τπήξμαλ παξεθθιίζεηο από ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ γηα λα
εθπιεξσζεί ε ππνρξέσζε ηεο εύινγεο παξνπζίαζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ;
Όηαλ έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε ζρεηίδεηαη κε
πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ,
γλσζηνπνηείηαη ε ζρέζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ κε ηα ζρεηηδόκελα
θνλδύιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ(παξ.7
αξ.29). ρεηίδεηαη έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε
κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ;
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίπησζε επηκέηξεζεο ζηελ εύινγε
αμία ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 (παξ.10 αξ.29). Δθαξκόζαηε
επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία;
Σν ζπλνιηθό ρξένο ηεο νληόηεηαο πνπ θαιύπηεηαη κε
εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρνληαη από ηελ νληόηεηα κε έλδεημε ηεο
θύζεο θαη ηεο κνξθήο ηεο εμαζθάιηζεο (παξ. 13 αξ.29).
Τπάξρνπλ ρξέε ηεο νληόηεηαο πνπ θαιύπηνληαη κε
εμαζθαιίζεηο;
Πνζά ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ θαζίζηαληαη
απαηηεηά κεηά από πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνύ(παξ.14 αξ.29). Τπάξρνπλ καθξνπξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηέο κεηά από 5 έηε από
ηε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ;

Μέζε ηηκή
Απνηίκεζε κε κέζνδν ζηαζεξνύ επηηνθίνπ
Όρη
Όρη
Όρη
Οη Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο ηεο νληόηεηαο
αλαιύνληαη ζην ζρεηηθό παξάξηεκα Α πνπ
ζπλνδεύεη ην παξόλ πξνζάξηεκα.
Γελ έγηλαλ παξεθθιίζεηο από ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4308/2014 ιόγσ αλάγθεο
εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζε ηεο εύινγεο
παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή
ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηζζόηεξα
από έλα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ.

Γελ εθαξκόζηεθε ην άξζξν 24 θαη δελ έγηλε
επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία.
Γελ ππάξρνπλ ρξέε ηεο νληόηεηαο πνπ
θαιύπηνληαη κε εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρνληαη
από ηελ νληόηεηα.

Γελ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο πνπ θαζίζηαληαη
απαηηεηέο κεηά από 5 έηε από ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνύ.

Γελ ελζσκαηώζεθαλ ηόθνη έληνθσλ
ππνρξεώζεσλ πεξηόδνπ πνπ αλαινγνύλ ζηελ
θιεηνκέλε πεξίνδν ζηελ αμία θηήζεο
απνζεκάησλ ή ην θόζηνο θηήζεο ππεξεζηώλ.
Ο κέζνο όξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο νληόηεηαο
Μέζνο όξνο απαζρνινύκελσλ ζηελ πεξίνδν (παξ.23α αξ.29).
θαηά ηελ θιεηόκελε πεξίνδν αλήιζε ζε 6
απαζρνινύκελνπο
Πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο Δλζώκαησλ θαη Άπισλ παγίσλ
Γελ πεξηιακβάλεηαη ν πίλαθαο ησλ παγίσλ.
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ(παξ.8 αξ.29 ).
Πνζό ηόθσλ πεξηόδνπ κε ην νπνίν απμήζεθε ην θόζηνο
απόθηεζεο απνζεκάησλ ή ππεξεζηώλ(παξ.18 άξ.29).
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Υπογραφή
Γηα ηελ εηαηξεία Η ζπληάμαο ινγηζηήο ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΙΑ ηνπ Αζεκ.
Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΙΑ ηνπ Αζεκ
Σίηινο Τπνγξάθνληνο Σίηινο Τπνγξάθνληνο ΛΟΓΙΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΡ ΑΓΔΙΑ 74114
ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ ΓΩΡΙΓΑ
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O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

O ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
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ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ

O ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ
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