ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 29/Ν.4308 ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016
ΠΑΡΑΓΡ.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
α.PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
β.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
γ.Περίοδος 1/1/2016 έως 31/12/2016
δ.Διεύθυνση ΟΛΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 25 ΑΘΗΝΑ
ε.αριθμος Γ.Ε.Μ.Η 004169401000
στ.λειτουργια με παραδοχή συνεχιζομένης δραστηριότητας
ζ.η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
η.η οντότητα ανήκει στήν κατηγορία « ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ»
θ.οι χρημ/κες καταστάσεις καταρτίστηκαν σε συμφωνία με τον Ν.4308/2014
ΠΑΡΑΓΡ.4 Παράγοντες πού θέτουν σε κινδυνο την συνέχιση της δραστηρίοτητας της οντότητας.
.δέν συντρέχει τέτοια περίπτωση
ΠΑΡΑΓΡ.5.Συνοπτική αναφορά λογιστικών πολιτικών τής οντότητας και τυχόν αλλαγών αυτών.
Πρώτη εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με επιμέτρηση κονδυλίων στο ιστορικό κόστος και ενσωμάτωση
Κονδυλίων συγκριτικής περιόδου(2015) με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση (αρθρο 37 παρ.9)
ΠΑΡΑΓΡ.6 Παρέκκλιση σε εξαιρετικές περιπτώσεις από εφαρμογή παρόντος νόμου για εκπλήρωση της υποχρέωσης εύλογης παρουσίασης.
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
ΠΑΡΑΓΡ.7 Συσχετισμός περιουσιακού στοιχείου η υποχρέωσης με περισσότερα από ένα κονδύλια.
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
ΠΑΡΑΓΡ.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ¨
(Μετά από τις αγορές ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αξίας 4.461,19 ευρώ).
ΚΟΣΤ.ΚΤΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΥΛΑ
ΣΥΝΟΛΑ

30.445,20
9.221,99
14.434,97
147.682,71
66.337,20
--------------268.122,07

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΒ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΣΒ.ΕΝΑΡΞ..ΠΕΡ. ΑΠΟΣΒ.ΛΗΞ.ΠΕΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
0
0
0
0
0
-------------0

4.392,12
614,98
0
9.594,39
0
---------------14.601,49

19.213,46
8.606,94
14.434,96
121.791,82
66.337,05
--------------230.384,23

23.605,57
9.221,92
14.434,96
131.386,22
66.337,05
--------------244.985,73

6.839,63
0,07
0,01
16.296,51
0,15
-------------23.136,37

ΠΑΡΑΓΡ.10 Περίπτωση επιμέτρησης κονδυλίων στην εύλογη αξία.
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
ΠΑΡΑΓΡ.13 Συνολικό χρέος της οντότητας καλυπτόμενο με εξασφαλίσεις της.
δεν υπάρχουν χρέη με εξασφαλίσεις πού παρέχονται από την εταιρία.
ΠΑΡΑΓΡ.14 υποχρεώσεις εταιρίας μετά από πέντε έτη από ισολογισμό (μετά την 1/1/2022) ως εξής.
α. ΕΦΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ : 21 μηνιαίες δόσεις (29/1/2022-29/9/2023) ποσού (εισφορές
και προσαυξήσεις) 26.113,83 ευρώ.
ΠΑΡΑΓΡ.16 Συνολικό ποσό δεσμεύσεων, εγγυήσεων κλπ πού δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
ΠΑΡΑΓΡ.17 Ιδιαίτερου ύψους έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων ως εξής.
α.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ. Περιλαμβάνονται και τά εξής.
α1.Αμοιβές προσωπικού 0,00 ευρώ.
α2.Αμοιβές Δ.Σ. ποσού 36.000,00 ευρώ.
α3.ενοίκια κτιριων ποσού 16.800,00 ευρώ
ΠΑΡΑΓΡ.18 Δεν υπάρχουν τόκοι με τους οποίους αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών η υπηρεσιών.
ΠΑΡΑΓΡ.23Α Μέσος όρος απασχολουμένων 0 εντός της χρήσης.
ΠΑΡΑΓΡ.25 Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές η πιστώσεις σε μέλη της διοίκησης εντός της χρήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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