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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 998125769 αφορά περίοδο
χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.E.ΜΗ. :
008546601000
Η ανωτέρω οικονοµική οντότητα ΙΚΕ νοµικής µορφής µε την επωνυµία
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 998125769 και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.
008546601000 επί της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α ΚΡΥΟΝΕΡΙ 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

01/01/2017

έως

31/12/2017.
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών
οντοτήτων
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :
998125769, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:
008546601000

2017
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσµένα
Μείον: Αποµειωµένα

6.095,00
0,00
0,00

Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού

0,00
6.095,00
1.212,52
129,91
0,00
144,91
7.582,34

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

2.783,04
3.083,53
1.715,77
7.582,34
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :
998125769, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:
008546601000

2017
Κύκλος εργασιών
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

19.865,82
0,00
1.212,52
-11.291,01
0,00
0,00
-12.271,37
0,00
0,00
-2.484,04
0,00
-2.484,04

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
5.000,00€.

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
Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, ή όχι ; ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 )

Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

άρθρου 29 )

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

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία,
µεγάλη, δηµοσίου συµφέροντος) οντότητα.
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Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ. ( Παρ. 25
Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16

άρθρου 29 )

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

άρθρου 29 )

∆εν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συµβάσεις
λειτουργικών µισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους
τρίτους.

άρθρου 29 )

Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34

άρθρου Συντάχθηκαν

29 )

Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.

άρθρου 29 )

οι κατά νόµο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Ν.4308/2014.
Εδώ εισάγετε τον Μέσο όρο απασχολουµένων.
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή
λογιστικών αρχών και µεθόδων.

Σηµειώσεις

ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 01/09/2018
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Α∆Τ ΑΚ 732048
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0002446
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