ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Επωνυμία Οντότητας
Νομική Μορφή
Περίοδος Αναφοράς
Διεύθυνση Έδρας
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής
Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4308/2014
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο

Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας;
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των
σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά
την έξοδο από την υπηρεσία.
Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς
οντότητες.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη
Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του
επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν,
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε
εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε
κατηγορία των προσώπων αυτών.
Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Σύνολο καθαρής θέσης.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΔΤ Ρ 592846

ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
Λοιπές Νομικές Οντότητες
Χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019
34ου Π. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
044645807000
044645807000
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία
με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές
σχετικές διατάξεις)
Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του
Ν.4308/2014 και καταρτίσαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5
και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Η οντότητά μας λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή
ισχύει τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης των
αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος Β6.
Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών
των συμβουλίων αυτών.

Δεν πραγματοποιήθηκε απόκτηση ιδίων μετοχών
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.561.260,00 €
Το σύνολο της καθαρής ανέρχεται σε 1.468.515,10 €
18/6/2020
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 569964
ΑΔΤ ΑΒ 207369

