ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του
Ν.4308/2014)
Της Επιχείρησης:”METEOR Α.Ε.”ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
Μέγεθος οντότητας: Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.
Νόμισμα: ΕΥΡΩ
Α/Α
1
1.

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση
Σχετικό άρθρο του Νόμου:
29 παρ.3
Επωνυμία της Οντότητας

2.
3.
4.

Νομικός τύπος Οντότητας
Περίοδος αναφοράς
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας

5.
6.

Δημόσιο Μητρώο στο οποίο είναι
εγγεγραμμένη η οντότητα
Η οντότητα λειτουργεί με την
παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, ή όχι?

7.

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση?

8.

Κατηγορία της οντότητας

9.

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με το νόμο

2

Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.16
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν

Απάντηση

“METEOR A.E.” ΗΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2017-31/12/2017
ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 41 15235
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Γ.Ε.ΜΗ. 289601000
ΝΑΙ, η οντότητα λειτουργεί
με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
Η οντότητα δεν έχει τεθεί
σε εκκαθάριση.
Η εταιρεία κατατάσσεται
στην κατηγορία των πολύ
μικρών οντοτήτων των
παρ.2α,2β του άρθρου 1 του
Ν.4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο
4308/2014
Εγγυήσεις: Η εταιρεία δεν

εμφανίζονται στον ισολογισμό
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4

Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.25
Τα 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.
Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.34
και 16 παρ.7
Καταρτήσατε συνοπτικό ισολογισμό
του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική
κατάσταση αποτελεσμάτων του
υποδείγματος Β.6.

έχει χορηγήσει εγγυητικές
επιστολές προς διάφορους
τρίτους. Ενδεχόμενη
Υποχρέωση για
αποζημίωση προσωπικού:
Δεν συντρέχει τέτοια
περίπτωση.
Δεν υφίστανται τέτοια
ποσά.

Η οντότητα έχει καταρτίσει
συνοπτικό ισολογισμό του
υποδείγματος Β.5 και
συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσμάτων χρήσης του
υποδείγματος Β.6.

Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών
Καταστάσεων:

Χαλάνδρι: 17/07/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

