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Κατηγορία Οντότητας σύµφωνα µε τον Ν. 4308/2014

∆ήλωση περί συµµ όρφωσης 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 ∆ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων
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ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
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 µικρή οντότητα κάναµε χρήση της επιλογής
της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του
Ν.4308/2014 και κατάρτισε για την κλειόµενη
χρήση Ισολογισµό του υποδείγµατος Β.1.1 και
Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος
Β.1.2.

Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

∆εν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και

∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί
η οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών
της καταστάσεων (παρ.5 αρ.29).
Υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των ΕΛΠ για να
εκπληρωθεί η υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων;
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση σχετίζεται µε
περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισµού,
γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα
κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων(παρ.7
αρ.29). Σχετίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση
µε περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισµού;
Πληροφορίες για την περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη
αξία σύµφωνα µε το άρθρο 24 (παρ.10 αρ.29). Εφαρµόσατε
επιµέτρηση στην εύλογη αξία;
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα µε ένδειξη της
φύσης και της µορφής της εξασφάλισης (παρ. 13 αρ.29).
Υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται µε
εξασφαλίσεις;
Ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται
απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού(παρ.14 αρ.29). Υπάρχουν µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές µετά από 5 έτη από τη
ηµεροµηνία του ισολογισµού;
Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος
απόκτησης αποθεµάτων ή υπηρεσιών(παρ.18 άρ.29).

Μέσος όρος απασχολούµενων στην περίοδο (παρ.23α αρ.29).
Περιλαµβάνεται πίνακας Ενσώµατων και Άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων(παρ.8 αρ.29 ).

Όχι
Οι Λογιστικές Πολιτικές της οντότητας
αναλύονται στο σχετικό παράρτηµα Α που
συνοδεύει το παρόν προσάρτηµα.
∆εν έγιναν παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των
διατάξεων του Ν.4308/2014 λόγω ανάγκης
εκπλήρωσης της υποχρέωση της εύλογης
παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών
κατυαστάσεων
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισµού.

∆εν εφαρµόστηκε το άρθρο 24 και δεν έγινε
επιµέτρηση στην εύλογη αξία.
∆εν υπάρχουν χρέη της οντότητας που
καλύπτονται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται
από την οντότητα.

∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που καθίστανται
απαιτητές µετά από 5 έτη από την ηµεορµηνία
του ισολογισµού.
∆εν ενσωµατώθηκαν τόκοι έντοκων
υποχρεώσεων περιόδου που αναλογούν στην
κλειόµενη περίοδο στην αξία κτήσης αποθεµάτων
ή το κόστος κτήσης υπηρεσιών.
Ο µέσος όρος του προσωπικού της οντότητας
κατά την κλειόµενη περίοδο ανήλθε σε 60
απασχολούµενους
∆εν περιλαµβάνεται ο πίνακας των παγίων.

