ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DOUBLE DOT I.K.E.»
για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015
βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014
Γενικές πληροφορίες
(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες:
α) Επωνυµία οντότητας
β) Νοµικός τύπος οντότητας
γ) Περίοδος αναφοράς
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας
ε) Αριθµός δηµοσίου µητρώου ή αντίστοιχες
πληροφορίες
στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την
παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας

DOUBLE DOT CONSULTING IKE
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
1.1.2015 - 31.12.2015
Μακρυγιάννη 4 – Ρόδος 851 00
Αρ.ΓΕΜΗ: 131345620000
Α.Φ.Μ. 800595607
Η εταιρεία λειτουργεί µε την
συνεχιζόµενης δραστηριότητας.

παραδοχή

της

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση

Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014

Πολύ µικρή (Αρθ.1 § 2 , 2 )

θ) Δήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συµφωνία µε τον Ν.4308/2014

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014, πλην όσων
περιπτώσεων
αναφέρονται
στις
επόµενες
παραγράφους.
Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης
αποτελεσµάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της
αρχής του δουλευµένου.

α

β

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης
(Άρθρο 29 § 34) Οι πολύ µικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της
παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριµένη επιλογή που έχουν χρησιµοποιήσει.
Ø

Η οντότητα έχει καταρτίσει Συνοπτικό Ισολογισµό του Υποδείγµατος Β.5 και Συνοπτική
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης του Υποδείγµατος Β.6

2. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(Άρθρο 29 § 16) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις (ενδεχόµενα
περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε ένδειξη της
φύσης και της µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσµευση που αφορά
παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεµένες ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείται ξεχωριστά.
Ø

Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσης κονδύλια.
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5. Αµοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης
(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις 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 δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε
κατηγορία των προσώπων αυτών.

Ø Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
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Ρόδος, 30 Απριλίου 2016
Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΛΟΥΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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