ΜΠΙ ΒΙ Δ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
ύμυωνα με τα Δ.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιτειρήσεων)
ημειώσεις επί των τρηματοοικομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 τοσ Ν.4308/2014)
ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ : 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 έως 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015
Δπσλπκία
(Παξ. 3(α) άξζξνπ 29)
Ννκηθόο ηύπνο
(Παξ. 3(β) άξζξνπ 29)
Πεξίνδνο αλαθνξάο
(Παξ. 3(γ) άξζξνπ 29)
Γηεύζπλζε έδξαο
(Παξ. 3(δ) άξζξνπ 29)
Γεκόζην κεηξών
(Παξ. 3(ε) άξζξνπ 29)
πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα
(Παξ. 3(ζη) άξζξνπ 29)
Δθθαζάξηζε
(Παξ. 3(δ) άξζξνπ 29)
Καηεγνξία νληόηεηαο
(Παξ. 3(ε) άξζξνπ 29)
Καηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
(Παξ. 3(ζ) άξζξνπ 29)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο-εγγπήζεηο
(Παξ. 16 άξζξνπ 29)
Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε Γ..
(Παξ. 25 άξζξνπ 29)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ
(Παξ. 34 άξζξνπ 29)

Άξζξν 30, παξαγξ. 8, Ν. 4308/2014

ΜΠΙ ΒΙ Δ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ
01/01/2015 Έσο 31/12/2015
ΚΙΜΩΝΟ 44 ΔΛΔΤΙΝΑ Σ.Κ. 19200
Γ.Δ.ΜΗ 122360507000
ΝΑΙ
ΌΥΙ
Πνιύ κηθξή κε δηπινγξαθηθά βηβιία
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην
λόκν 4308/2014
Γελ πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο ή ελδερόκελεο
επηβαξύλζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο
πληάρζεθε ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο θαη ζπλνπηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
βάζε ησλ ππνδεηγκάησλ Β.5 θαη Β.6 ηνπ Παξαηήκαηνο Ν.4308/2014
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4308/2014
νη πνιύ κηθξέο νληόηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 2(α) θαη 2(β) ηνπ άξζξνπ1
πνπ θαηαξηίδνπλ ζπλνπηηθό ηζνινγηζκό ηνπ ππνδείγκαηνο Β5 θαη ζπλνπηηθή
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ππνδείγκαηνο Β6,
κπνξνύλ ζην πξνζάξηεκα λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ
3,16,25 θαη 34 ηνπ άξζξνπ 29, ρσξίο λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο
πιεξνθνξηώλ ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ.

εκεηώζεηο
1. Η παξνύζα ρξήζε 2015 είλαη ε πεξίνδνο ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ. Η εηαηξεία παξνπζηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014, κε βάζε ην ινγηζηηθό πιαίζην ησλ Δ.Λ.Π. θαη σο εκεξνκελία κεηαβίβαζεο, ηελ πξώηε εκέξα ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηόδνπ ηεο
πξώηεο εθαξκνγήο, ήηνη ηελ 01/01/2014. Η αλαδξνκηθή εθαξκνγή ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζαξκνγή όισλ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο θαη ηελ
ζύληαμε αλακνξθσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γειαδή ν Ιζνινγηζκόο ηεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθεο
θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ πνπ είραλ ζπληαρζεί κε βάζε ην πξνεγνύκελν ινγηζηηθό πιαίζην (ΔΓΛ) ακακνξθώζεθαλ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ν.4308/2014.

Ο ΓΙΑΧΔΙΡΙΣΗ

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΒΑΡΔΛΑ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΑΓΣ ΑΔ 057699

ΑΓ.ΑΓΔΙΑ 82729 Α ΣΑΞΔΩ

