
Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεµβρίου 2017 
 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την οντότητα 

 

α) Επωνυµία: ΕΥΑΓΓ. & ΣΠ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΕ  

β) Νοµικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΛΑΣΣΗ , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΤΚ 28100. 

           ε) Δηµόσιο Μητρώο:  ΓΕΜΗ  122308334000 

         στ)  Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ)  Η οντότητα  δεν είναι σε εκκαθάριση.  

η)  Η οντότητα  ανήκει στην κατηγορία  µικρή οντότητα. 

θ)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

ι) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 
αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας.  

ια) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ιβ)) Η διοίκηση  εκτιµά ότι δεν υφίστανται παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζοµένης δραστηριότητας. 

ιγ)Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πολιτικές ,  αλλαγές  λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης 
λαθών. 

1. Εξαιρετικές περιπτώσεις που η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρµογή 
µίας διάταξης του παρόντος νόµου. 
 
Δεν έγινε. 
  
2. Συσχέτιση περιουσιακών στοιχείων µε περισσότερους τους ενός λογαριασµούς. 
  
Δεν υπάρχει. 
  
3. Συνολικό ποσό χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόµενων 
επιβαρύνσεων. 

Δεν υπάρχουν. 

 



4. Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία. 

Δεν έγινε. 

5. Χρέος που καλύπτεται από εξασφαλίσεις.      

 Οι Τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας καλύπτονται από εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις. 

6. Υποχρεώσεις της οντότητας απαιτητές  πέραν της πενταετίας.  

Δεν υφίστανται. 

7. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις- εγγυήσεις.  

Δεν υφίστανται 

8. Εσοδα ή έξοδα ιδιαίτερης συχνότητας, ή σηµασίας. 

Δεν υφίστανται. 

9. Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος λήψης αγαθών-
υπηρεσιών. 

 Ποσό τόκων 2.500,00€ έχει επιβαρύνει την λήψη αγαθών και υπηρεσιών. 

10. Μέσος όρος απασχολουµένων στην περίοδο 

Είκοσι πέντε απασχολούµενοι. 
 
11.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
12. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 
του νόµου 
 
Η οντότητα  ανήκει στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων και καταρτίζει Ισολογισµό και  
κατάσταση αποτελεσµάτων  σύµφωνα µε υποδείγµατα Β1.1 και Β 2.1  του παραρτήµατος 

13. Η οντότητα  έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά 
ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 
δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. 
 
 
                                                                         Λάσση   30/6/2018 
                                                                            


