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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 
 

 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)  
 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε  

 
 Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)  
 
   Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)  
 Από 01/01/2020 έως 31/12/2020  

 
 Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)  
   81200 ΠΛΩΜΑΡΙ  

 
 Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)  
 Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 07806124200  

 
 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)  
 H οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  

 
 Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)  
 Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση  

 
 Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)  
 Μικρή  

 
 Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)  
 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014  

 
 Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 
4  άρθρου 29)  
 Δεν υπάρχουν  

 
 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5  άρθρου 29)  
 Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα 
οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς 
παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.    
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των 
απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.  

 
  Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6  άρθρου 29)  
 Δεν  υπάρχουν  

 
 Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7  άρθρου 
29)  
 Δεν  υπάρχει  

 
 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8  άρθρου 29)  
 Συνημμένος Πίνακας  

 
 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10  άρθρου 29)  
 Δεν υπάρχει  

 
 Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13  άρθρου 29)  
 Μηδέν  
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 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14  άρθρου 29)  
 1041.863,92  

 
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)  
 180.000,00  

 
 Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)  
 Δεν υπάρχουν  

 
 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)  
 Μηδέν  

 
 Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)  
 29 

 
 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)  
 Μηδέν  

 
 Σημειώσεις  
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο 
των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.  
                                                                         
 
 
 

ΠΛΩΜΑΡΙ,         31  / 05   /2021  
 
 
 
 
 
Ο Νομίμος Εκπροσώπος                                                                                                                Ο Λογιστής  
                             
 Διαχειριστής  
 ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓ.ΦΡΥΔΑ                                                                                                                              ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
 ΑΦΜ 302303575          
                                                                                                                                                                    ΑΦΜ 028204995  
                                          
                                                                                                                                       ΑΡ.ΑΔ. Α 77820                           
 
 
Διαχειριστής  
ΙΩΑΝ. ΕΜ.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΦΜ 034404543  
   

 
    
 Διαχειριστής   
 ΙΩΑΝ. ΕΥΣΤ.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 
 ΑΦΜ 034404506  
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