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αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιπικών
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο
γεγονός, στους λόγους που οδήγησα`/ στην αλλαγή ή τη
διόρθωση, και γνωποποιού\rται επαρκώς οι σχετικές

επιπτώσεις πα κονδύλια των χρη ματοο ικονομικών
καταστάσΕων.
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Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την ι]ποχρέωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης
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Δεν έγινε παρέκκλιση.

παρουσίασης, η 7ταρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται ι{αι
δικαιολογειται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης

πα περιουσιακά ποιχεία, στις υποχρεώσεις, cπην
καθαρή Θέση και cπα αποτελέσματα, 7ταρατίθενr[αι
τtλήρως cπο προσάρτημα.
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5Ξ:νέναπεριουσιακόστοιχάοήμίαυποχρέωοη
σχετίζεται με περισσότΕρα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, γ`ιωστοποιείται η σχέση του στοιχείου

αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των
ΧΡη ματοοικονομLκών καταστάσεων.
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ΔΕν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
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Οπως μητρφο παΎίων

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων:
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Δεν εφαρμόστrικε το άρθρο 24.έΞ:ξΊ.ς~ξ~ΞίΓLΞΞίjΞ=ΞΞ~,ΓΙΞ:ιj ΓΓ~-^=Τ+ΥJ ,•-(,

εύλογη αξία, σύμΦωνα με το άρθρο 24.
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εξασφαλίσεις που παρέχονrtαι από την οWότητα, με
οντότητας που να καλύπτονται από

ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

-iχ

((Ξ^L'Ί=")Ξ\ t

}ίt

~J J'Ύ=Ξ7=~^tΉ

εξασφαλίσεις._--_- !

^=^=`
υ ό !ty~~=L;\~~L
πΤ]ρ.Ταποσάτωνυποχρεώσεων
τηςοντότηταςπου

t

,~tείΞί`ΞίΞ^Ίί;

^:~ΣΞC tύ,= 'tΞΞΞ:Ξ (ί' ~Τ=Ί);

':ίΞΞ==;:<

ή.
(

Δεν υπάρχουν ποσά υποχρεώσεων τηςΟντότηταςπουνακαθίστανταιαπαιτητά
μετα από 5 έτη,Γ=ΞΚ-^ΊζίΞ`t ~:Ξ Ξi LΞΞ ιΙ= `:Υγ `;(ί^Ύ,--(-(Ύ_-

καθίστανται αΓtαιτητά μετά α7τό πέντε (5) έτη αΓΕό την

ημερομηνία του ισολογισμού.
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Το συ\rολικό ποσό των χρηματοοικονομuών δεσμεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με
ένδειξη της φύσης καL της μορφής των σχετυών
εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση
που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μεΌά την έξοδο από
τη υπηρεσία ή οWότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωποποιείται ξεχωριστά
Το ποσό και τη φύση τωγ επιμέρους στοιχΕίων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 1διαίτερα, στην

Δεν υφίστανται ποσά

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

περίπτωση ποιι από τογ παι]όντα νόμο προβλέπεται
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γ`ιωστοποιούνταL τα
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του

συμψηφισμού.
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσLών, σύμφωνα με

Δεν ενσωματώθηκαν

τΟ άρθρο 20.

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν σtα μέλη διοLκητικών, διαχειριστικών και

εποπτικών σιιμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των
όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν,
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηι{αν λόγω αποποίησης,
καθώς καL τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία
αυτά γνωποποLού`rται αθροιστικά για κάθε κατηγορία

Δεν υπάρχουν προκαταβολές και

των προσώπων αυτών.

πιστώσεις.
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