ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΙΚΕ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017-(1/1/2017-31/12/2017)
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.:134334741000-Α.Φ.Μ 800655043-ΕΔΡΑ :ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ
Β.1.1:Ιςολογιςμόσ-Ατομικέσ χρηματοοικονομικέσ καταςτάςεισ
Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςώματα πάγια
Ακίνθτα
φνολο

2017

2016

26.970,93
26.970,93

27.043,94
27.043,94

φνολο μη κυκλοφοροφντων

26.970,93

27.043,94

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα
Ζτοιμα και θμιτελι προιόντα
φνολο

268.004,61
268.004,61

301.605,06
301.605,06

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Λοιπζσ απαιτιςεισ
Λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
φνολο

181.400,65
39.503,30
263.259,23
484.163,18

118.294,83
115.078,98
249.665,38
483.039,19

φνολο κυκλοφοροφντων

752.167,79

784.644,25

φνολο ενεργητικοφ

779.138,72

811.688,19

2017

2016

Κεφάλαιο
φνολο

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο
Αποτελζςματα εισ νζο
φνολο
φνολο καθαρήσ θέςησ

29.802,25
29.802,25
49.802,25

13.320,10
13.320,10
33.320,10

Τποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
Εμπορικζσ υποχρεώςεισ
Λοιποί φόροι και τζλθ
Λοιπζσ υποχρεώςεισ
φνολο

395.055,55
18.850,77
315.430,15
729.336,47

388.097,14
990,01
389.280,94
778.368,09

φνολο υποχρεϊςεων

729.336,47

778.368,09

φνολο καθαρήσ θέςησ, προβλέψεων και υποχρεϊςεων

779.138,72

811.688,19

Καθαρή θέςη
Καταβλθμζνα κεφάλαια

Β.2.1:Κατάςταςη Αποτελεςματων κατά λειτουργίαΑτομικέσ χρηματοοικονομικέσ καταςτάςεισ
2017
Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ)
2.554.860,63
Κόςτοσ πωλιςεων
2.255.041,31
Μικτό αποτζλεςμα
299.819,32
Ζξοδα διοίκθςθσ
0,00
Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ
-275.753,66
Λοιπά ζςοδα και κζρδθ
195,53
Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων
24.261,19
Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα
0,00
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
0,00
Αποτελζςματα προ φόρων
24.261,19
Φόροι ειςοδιματοσ
7.779,04
Αποτελζςματα περιόδου μετά από φόρουσ
16.482,15

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Α.Φ.Μ 053705609

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΚΟΝΣΟΠΟΔΗ ΔΗΜΗΣΡΗ
ΑΡ ΑΔΕΙΑ 6829/Α-ΑΔΣ ΑΒ484444

2016
2.297.388,55
2.067.921,91
229.466,64
0,00
-218.545,67
136,67
11.057,64
0,00
0,00
11.057,64
4.008,13
7.049,51

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΣΟΤ Ν. 4308/2014
Άρκρο 29, παρ. 3:
Επωνυμία τθσ οντότθτασ:
Νομικόσ τφποσ τθσ οντότθτασ:
Περίοδοσ αναφοράσ:
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ οντότθτασ:
Δθμόςιο μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνθ θ οντότθτα ι αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ,
κατά περίπτωςθ:
Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ;
Η οντότθτα είναι υπό εκκακάριςθ;
Κατθγορία τθσ οντότθτασ:
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με τον Ν.
4308/2014;

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΙΚΕ
ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
01/01/2017-31/12/2017
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 134334741000
NAI
OXI
ΜΙΚΡΗ
NAI

Άρκρο 29, παρ. 4:
Τπάρχουν παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ οντότθτασ ωσ
ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα (γνωςτοποιείται θ φφςθ αυτϊν των παραγόντων, κακϊσ και
τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετϊπιςι τουσ);
ΟΧΙ / ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ

Άρκρο 29, παρ. 5:
υνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ οντότθτα για τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων. ε περίπτωςθ αλλαγϊν
λογιςτικϊν πολιτικϊν, αλλαγϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων ι διόρκωςθσ λακϊν, γίνεται
αναφορά ςτο γεγονόσ, ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι ι τθ διόρκωςθ, και Η εταιρεία για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν
γνωςτοποιοφνται επαρκϊσ οι ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εφαρμόηει τισ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ,ςτα
καταςτάςεων.
πλαίςια τθσ βαςικισ αρχισ του δουλευμζνου

Άρκρο 29, παρ. 6:
Γνωςτοποίθςθ και δικαιολόγθςθ παρζκκλιςθσ από τθν εφαρμογι μιασ διάταξθσ του
Ν.4308/2014 προσ εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2, του άρκρου 16, του Ν.
4308/2014 (εφλογθ παρουςίαςθ).
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ
Επίπτωςθ τθσ παρζκκλιςθσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία:
Επίπτωςθ τθσ παρζκκλιςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ:
Επίπτωςθ τθσ παρζκκλιςθσ ςτθν κακαρι κζςθ:
Επίπτωςθ τθσ παρζκκλιςθσ ςτα αποτελζςματα:

Άρκρο 29, παρ. 7:
Όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ι μία υποχρζωςθ ςχετίηεται με περιςςότερα από ζνα
κονδφλια του ιςολογιςμοφ, γνωςτοποιείται θ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τα
ςχετιηόμενα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

Άρκρο 29, παρ. 8:
Πίνακασ ενςϊματων και άυλων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων.

Βλζπε Πίνακασ _ Άρκρο 29, παρ.8

Άρκρο 29, παρ. 10:
ε περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 4308/2014,
παρατίκεται:
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ
α) αφισ διλωςθ ότι ζχει γίνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία,
κακϊσ και τα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που ζχουν επιμετρθκεί
ςτθν εφλογθ αξία.
β) Περιγραφι των ςθμαντικϊν υποκζςεων ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα υποδείγματα και οι
τεχνικζσ επιμζτρθςθσ.
γ) Ανά κονδφλι ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ: θ εφλογθ αξία, οι μεταβολζσ τθσ που ζχουν
αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςματα, κακϊσ και οι μεταβολζσ αυτισ που ζχουν αναγνωριςτεί
απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ (διαφορζσ εφλογθσ αξίασ).
δ) Πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ κίνθςθ των διαφορϊν εφλογθσ αξίασ κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου, με ανάλυςθ ςε μικτό ποςό και αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ,
όταν αναγνωρίηεται αναβαλλόμενθ φορολογία.
ε) Για κάκε κατθγορία παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, πλθροφορίεσ για τθν
ζκταςθ και τθ φφςθ τουσ, ςυμπεριλαμβανόμενων των όρων και των ςυνκθκϊν που
μπορεί να επθρεάςουν το ποςό, το χρόνο και τθν πικανότθτα μελλοντικϊν χρθματοροϊν.
ςτ) Για πάγια ςτοιχεία, θ λογιςτικι αξία των παγίων αυτϊν που κα αναγνωρίηονταν ςτον
ιςολογιςμό, εάν τα εν λόγω ςτοιχεία δεν είχαν επιμετρθκεί ςτθν εφλογθ αξία τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 24.

Άρκρο 29, παρ. 13:
υνολικό χρζοσ τθσ οντότθτασ που καλφπτεται με εξαςφαλίςεισ (που παρζχονται από τθν
οντότθτα).
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ
Φφςθ και μορφι τθσ εξαςφάλιςθσ.

Άρκρο 29, παρ. 14:
Τποχρεϊςεισ τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτζσ μετά από πζντε (5) ζτθ από τθν
θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ

Άρκρο 29, παρ. 16:
υνολικό ποςό των χρθματοοικονομικϊν δεςμεφςεων, εγγυιςεων ι ενδεχόμενων
επιβαρφνςεων (ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ) που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό.
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ
Ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ των ςχετικϊν εξαςφαλίςεων που ζχουν παραςχεκεί.
Δεςμεφςεισ που αφοροφν παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο από τθ υπθρεςία ι
οντότθτεσ ομίλου ι ςυγγενείσ οντότθτεσ, γνωςτοποιείται ξεχωριςτά.
Δεςμεφςεισ που αφοροφν οντότθτεσ ομίλου ι ςυγγενείσ οντότθτεσ.

Άρκρο 29, παρ. 17:
Σο ποςό και τθ φφςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων των εςόδων ι των εξόδων που είναι
ιδιαίτερου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ. Ιδιαίτερα, ςτθν περίπτωςθ που
από τον Ν. 4308/2014 προβλζπεται ςυμψθφιςμόσ εςόδων και εξόδων γνωςτοποιοφνται
τα ςχετικά κονδφλια και οι αξίεσ αυτϊν προ του ςυμψθφιςμοφ.
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ

Άρκρο 29, παρ. 18:
Σόκοι τθσ περιόδου που αφξθςαν το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα
με το άρκρο 20, του Ν. 4308/214.
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ

Άρκρο 29, παρ. 23:
Απαςχολοφμενοι ςτθν οντότθτα κατά τθ διάρκεια περιόδου:
α) Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων.

12,21

Άρκρο 29, παρ. 25:
Ποςά προκαταβολϊν και πιςτϊςεων που χορθγικθκαν ςτα μζλθ διοικθτικϊν,
διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν ςυμβουλίων. Σα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται
ακροιςτικά για κάκε κατθγορία των προςϊπων αυτϊν.
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.
Όροι χοριγθςθσ.
Ποςά που επιςτράφθκαν, διαγράφθκαν ι δεν ειςπράχκθκαν λόγω αποποίθςθσ.
Δεςμεφςεισ που αναλιφκθκαν για λογαριαςμό τουσ, με οποιαδιποτε εγγφθςθ.

Ο ΓΙΑΧΔΙΡΙΣΗ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΑΦΜ 053705609

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΚΟΝΣΟΠΟΓΗ ΓΗΜΗΣΡΗ
ΑΡ ΑΓΔΙΑ 6826/Α - ΑΓΣ ΑΒ484444

