
                                                                                                                             

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΧΑΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α.Δ.Τ.:  ΑΖ 691778   ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0000687    
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 

(Παρ. 6  άρθρου 29)
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 155005204000

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

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων   (Παρ. 3(θ) 

άρθρου 29)

Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014

SOLUTIONS 2GROW  Α.Ε.
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021 / 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) SOLUTIONS 2GROW Α.Ε. 

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων 

μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 

του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (περίπτωση γ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει)

Δεν αποκτήθηκαν " ιδίες μετοχές " κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021.

Περίοδος αναφοράς  (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 01/01/2021-31/12/2021

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) ΜΑΡΑΣΛΗ 3, ΑΘΗΝΑ 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 

άρθρου 29)

Α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

1) Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης  που αφορά την ενοικίαση ακινήτου για την 

έδρα των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Μαρασλή 3 η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 

άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 

34  άρθρου 29)

Η εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό 

ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ.:  ΑΚ 033928

Α) Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ΄ 

εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2015.

Β) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2021 είναι € 534.000 και το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων είναι € -103.589,56.                                                                                                                                                

Γ) Η εταιρεία αναβίωσε βάσει του αρ. 171 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει με την από 9-6-2020 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 24-6-2020 με ΚΑΚ 2159351.

ΑΘΗΝΑ 30/06/2022

Σημειώσεις


