
Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη
Ν.4308/2014

α) Επωνυμία της οντότητας DIFAION A.E. Άρθρο 29 παρ. 3

β) Νομικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3

γ) Περίοδος αναφοράς 01/01/2020 - 31/12/2020 Άρθρο 29 παρ. 3

δ) Διεύθυνση της έδρας της
οντότητας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  192-194  - ΠΕΙΡΑIΑΣ Άρθρο 29 παρ. 3

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραμμένη η οντότητα

Αρ. ΓΕΜΗ:044760407000 Άρθρο 29 παρ. 3

στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά
την ημερομηνία του ισολογισμού.

Άρθρο 29 παρ. 3

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό
εκκαθάριση

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3

η) Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ
μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του
Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

θ) Δήλωση ότι οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον Ν.4308/2014

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.

Άρθρο 29 παρ. 3

ι) Χρηματοοικονομικές
δεσμεύσεις, εγγυήσεις,
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που
δεν εμφανίζονται στον
Ισολογισμό

(βλ.πιν.1) Άρθρο 29 παρ. 16

ια) Κάθε δέσμευση που αφορά
παροχές σε εργαζόμενους μετά
την έξοδο από τη υπηρεσία ή
οντότητες ομίλου ή συγγενείς
οντότητες

Δεν βρέθηκαν δεσμέυσεις που αφορούν παροχές σε
εργαζομένους ή ονότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις
που χορηγήθηκαν στα μέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συμβουλίων

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων

Άρθρο 29 παρ. 25

ιγ) Υποδείγματα
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που κατήρτισε η
οντότητα

Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του
υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.

Άρθρο 29 παρ. 34

Πληροφορίες σχετικά με το
μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια
κεφάλαια της οντότητας - Αρ.
πρωτ. 62784/2017

Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης
760.000,00€

Άρθρα 47 & 48,
Ν.2190/1920

(παραπομπή από
Αρ. πρωτ.

62784/2017)

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Πληροφορίες που αναφέρονται
στην απόκτηση ιδίων μετοχών
(Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 490.590.39€ Άρθρο 16, παρ. 9
Ν.2190/1920

(παραπομπή από

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)



απαλλαγή από τη σύνταξη
έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ.
62784/2017)

Αρ. πρωτ.
62784/2017)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις,
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις

Ποσό Παρατηρήσεις

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις)

Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν
βρέθηκαν συµβάσεις λειτουργικών
µισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς
διαφόρους

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Σύνολο 0,00

ΚΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ ΑΕ 031835

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΔΤ Ξ 974523

ΔΗΜΟΥ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΜΠΑΖΗ 51, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 118263550 - 70800 - Γ'
ταξεως

 
 

 
 

 
 


