
 

 

 

 

 

                                          ΠΡ0ΣΑΡΤΗΜΑ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) 

της επιχείρησης BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ :25/07/2016-31/12/2016 

Μέγεθος Οντότητας : «Πολύ μικρή Οντότητα» με Διπλογραφικά Βιβλία 

Νόμισμα: Ευρώ    Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε 

Α/Α Απαιτούμενη Γνωστοποίηση Απάντηση 

1. Σχετικό Άρθρο του Νόμου:29 παρ.3   

 α) Την επωνυμία της 

οντότητας. 

«BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

β) Το νομικό τύπο της 

οντότητας 

Α.Ε.B.E. 

γ) Την περίοδο αναφοράς. 25/07/2016 Έως 31/12/2016 

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της 

οντότητας. 

12ο χιλ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΛΑΜΙΑΣ,14451,MEΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  

ε) Το δημόσιο μητρώο στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένη η 

οντότητα, ή αντίστοιχες 

πληροφορίες, κατά 

περίπτωση. 

Γ.Ε.ΜΗ :139602101000 

στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί 

με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

ΝΑΙ 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό 

εκκαθάριση. 

ΌΧΙ 

η) Την κατηγορία της 

οντότητας (πολύ μικρή, 

μικρή, δημοσίου 

συμφέροντος), σύμφωνα με 

τον παρόντα νόμο. 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ  

θ) Δήλωση ότι οι 

χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα 

νόμο. 

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : 

«Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον Νόμο 4308/2014» 

                       ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ                            Η Εταιρεία δεν διαθέτει  Ίδιες  Μετοχές 

2.  Σχετικό Άρθρο του Νόμου:29 παρ.16  

   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

3.  Σχετικό Άρθρο του Νόμου:29 παρ.25  



 

Μεταμόρφωση, 20 Απριλίου 2017 

   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                            Το Μέλος του Δ.Σ.                         Ο Λογιστής 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ        ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ                    ΤΣΕΠΕΡΗΣ 

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                          ΑΝΔΡΕΑΣ 

 ΑΔΤ AB 557000                                              ΑΔΤ ΑΑ 025782                    ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961 

      
 

   

 

   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 

τους δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για 

λογαριασμό τους, με 

οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 

στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε 

κατηγορία των προσώπων 

αυτών. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

4.  Σχετικό Άρθρο του Νόμου:29 παρ.34 

και 16 παρ.7 

 

 Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του 

υποδείγματος Β.5 και συνοπτική 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος Β.6. 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ  

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων  

 


