Επωνυμία
(Παρ.3α άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(παρ.3β,άρθρου 29
Περίοδος αναφοράς
(παρ.3γ,άρθρου 29
Διεύθυνση έδρας
(παρ.3δ,άρθρου 29)
Δημόσιο Μητρώο
(Παρ.3ε ,άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα(παρ.3στ,αρθρ
ου 29)
Εκκαθάριση (παρ.3ζ,άρθρου
29)
Κατηγορία οντότητας (παρ.
3η,άρθρου 29)
Κατάρτιση
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (παρ.3θ,άρθρου
29)
Παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα (παρ. 4 άρθρου
29)
Λογιστικές πολιτικές (παρ.5
άρθρου 29)
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης
της υποχρέωσης περί εύλογης
αξίας (παρ.6 άρθρου 29)

Σχέση περιουσιακού στοιχείου
ή υποχρέωσης με άλλα
κονδύλια του ισολογισμού
(παρ.7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και αύλων
πάγιων περιουσιακών
στοιχείων (παρ.8 άρθρου 29)
Επιμέτρηση στην εύλογη
αξία(παρ.10 άρθρου 29)
Συνολικό χρέος (παρ.13 άρθρου
29)
Υποχρεώσεις (παρ.14 άρθρου
14)
Χρηματοοικονομικές

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία
Φορολογικό έτος 2016 (01/01/2016 -31/12/2016)
Σαρανταπόρου 14 και Μέτωνος ,Χολαργός Αττικής
ΑΡΜΑΕ .42367/01 /Β/99/123 - ΑΡ.ΓΕΜΗ :84976702000 ΒΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με
σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του
δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας
Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Η κατηγορία της οντότητας με βάση το άρθρο 2 του
ν.4308/2014 είναι ΜΙΚΡΗ .
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το
Ν.4308/2014.
ΔΕΝ υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της οντότητας ώς συνεχιζόμενη
δραστηριότητα .
Δεν έχει υπάρξει η οποιαδήποε διαφοροποίηση με τις
μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες λογιστικές πολιτικές
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο
σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά
στοιχεία ,τις υποχρεώσεις ,τα στοιχεία εσόδων ,εξόδων
,κερδών ,ζημιών καθώς και τις χρηματοροές της
εκάστοτε περιόδου
Δεν υπάρχει σχέση στοιχείων του ισολογισμού με άλλα
σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Δεν προκύπτει ή ανάγκη τέτοιου πίνακα μεταβολών μη
κυκλοφορούντων στοιχείων .
Δεν έχει γίνει από την οντότητα χρήση της δυνατότητας
επιμέτρησης στην εύλογη αξία .
Η οντότητα δεν έχει χρέος .
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που να
καθίσταται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία του Ισολογισμού .
ΔΕΝ υπάρχουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις -εγγυήσεις (παρ.16
άρθρου 29)
Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου
ύψους συχνότητας ή
σημασίας(παρ.17 άρθρου 29)
Τόκοι που προσαύξησαν το
κόστος κτήσης αγαθών και
υπηρσιών (παρ.18 άρθρου 29)
Μέσος όρος
απασχολούμενων(παρ.23α
άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε
μέλη ΔΣ (Παρ . 25 άρθρου 29 )

O Λογιστής
Δημήτρης Γαρνέλης

δεσμεύσεις και εγγυήσεις .
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

Δεν υπάρχουν τέτοιοι τόκοι .

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά το
φορολογικό έτος 2016 είναι 30 απασχολούμενοι .
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε
μέλη Δ.Σ κατά το φορολογικό έτος 2016.

Ο Υπεύθυνος διοίκησης της Οντότητας
Χριστίνα Μαχαίρα

