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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014
Άρθρο 29, παρ. 3:
Επωνυμία της οντότητας:
Γ.Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΕ
Νομικός τύπος της οντότητας:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς:
ΕΤΑΙΡ.ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:
Λ.Γ.ΣΧΟΛΗΣ 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή
αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας;
NAI
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;
OXI
Κατηγορία της οντότητας:
ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;
NAI

Άρθρο 29, παρ. 4:
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΝ
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (γνωστοποιείται η φύση ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12
αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
αντιμετώπισή τους);
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 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.

1. Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. Ν4308/14, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
2. Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ.
3. Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.

Άρθρο 29, παρ. 6:
Γνωστοποίηση και δικαιολόγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας
διάταξης του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
παραγράφου 2, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014 (εύλογη ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
παρουσίαση).
ΑΡ.16 ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4308/14.
Επίπτωση της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία:
Επίπτωση της παρέκκλισης στις υποχρεώσεις:
Επίπτωση της παρέκκλισης στην καθαρή θέση:
Επίπτωση της παρέκκλισης στα αποτελέσματα:

Άρθρο 29, παρ. 7:
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Άρθρο 29, παρ. 8:
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Βλέπε Πίνακας _ Άρθρο 29, παρ.8

Άρθρο 29, παρ. 10:
Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
24 του Ν. 4308/2014, παρατίθεται:
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης
στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα
υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι
μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και
οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή
θέση (διαφορές εύλογης αξίας).
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών
εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό
ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται
αναβαλλόμενη φορολογία.
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων,
πληροφορίες
για
την
έκταση
και
τη
φύση
τους,
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθη-κών που μπορεί να
επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών
χρηματοροών.
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα
αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.

Άρθρο 29, παρ. 13:
Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις (που
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
παρέχονται από την οντότητα).
Φύση και μορφή της εξασφάλισης.

Άρθρο 29, παρ. 14:
Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29, παρ. 16:
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή
ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ
έχουν παρασχεθεί.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο
από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
γνωστοποιείται ξεχωριστά.
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.

Άρθρο 29, παρ. 17:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΥ ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

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 Ν. 4308/2014 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΣΑ
προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

Άρθρο 29, παρ. 18:
Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20, του Ν. 4308/214.

Άρθρο 29, παρ. 23:
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου:
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.
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Άρθρο 29, παρ. 25:
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ
αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.
αυτών.
Επιτόκιο.
Όροι χορήγησης.
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης.
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε
εγγύηση.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Α∆Τ ΑΜ 693016

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
Μ. Αλλαµανής
Α∆Τ Χ 250923

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ποτουρίδης Α∆Τ Π411938
ΑΡ.Α∆. Α' 2945

