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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

P & A INTERPRETERS Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ. 800802176 αφορά περίοδο χρήσης 

από 08/02/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 141372801000 

 

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα Ι.Κ.Ε. νομικής μορφής με την επωνυμία P 

& A INTERPRETERS Ι.Κ.Ε.  ΑΦΜ. 800802176 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

141372801000 επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ 6 10564 ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο 

τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 08/02/2017 έως 

31/12/2017. 

 
Σημειώσεις Ισολογισμού: 

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο 

που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό 

των 500,00€. 

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 

6.377,86€. 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές 
οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού. 
 
 

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 

Ν.4308/2014 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)  άρθρου 29 ) ΝΑΙ 

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)  άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)  άρθρου 29 ) 
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 
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Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25  άρθρου 29 ) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16  άρθρου 29 ) 
Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις 
λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους 
τρίτους. 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34  άρθρου 

29 ) 
Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. 

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α  άρθρου 29 ) 1 

Σημειώσεις 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή 
λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

 
 

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας 
 

ΟΜΗΡΟΥ 6 10564 ΑΘΗΝΑ, 07/09/2018 
 

 
 


