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

Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο

Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:

H oντότητα 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.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΠΕ
Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015
ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12ο χλμ ,
T.K. 57001
ΑΡ. ΓΕΜΗ 59276304000
Πολύ μικρή οντότητα
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 κατάρτισαμε για την κλειόμενη
χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5
και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του
υποδείγματος Β.6.
Η οντότητα μας δεν λειτουργεί με την παραδοχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
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.

31-08-2016
Υπογραφή
Για την εταιρεία Ο συντάξας λογιστής Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Τίτλος Υπογράφοντος Τίτλος
Υπογράφοντος

