Ν ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης ∆εκεµβρίου 2018 - 04η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 137180603000
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Προπληρωµένα έξοδα
Σύνολο
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2018

2017

81.067,14
81.986,84
57.940,30
2.682,24
223.676,52

7.642,35
1.599,17
75.527,60
2.958,84
87.727,96

12.955,00
12.955,00
236.631,52

2.600,00
2.600,00
90.327,96

394.209,39
8.212,71
402.422,10

230.381,28
0,00
230.381,28

31.839,43
697,53
105.130,96
4.141,35
141.809,27
544.231,37
780.862,89

18.559,86
30.150,68
268.415,16
791,44
317.917,14
548.298,42
638.626,38

10.000,00
0,00
101,00
-160.231,99
-150.130,99

10.000,00
0,00
101,00
-75.022,39
-64.921,39

844.642,02
2.200,90
42.409,27
29.714,88
12.026,81
930.993,88
780.862,89

643.320,93
2.312,69
7.647,49
48.919,86
1.346,80
703.547,77
638.626,38

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία
(Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγµα Β.2.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης ∆εκεµβρίου 2018 - 04η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 137180603000
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2017
5.481.286,45
-5.308.934,76
172.351,69
13,57
172.365,26
-120.638,01
-95.474,59
-11.013,59
2.262,08
-52.498,85
0,23
-6.268,23
-58.766,85
0,00
-58.766,85

2018
7.722.180,38
-7.536.494,93
185.685,45
0,00
185.685,45
-85.380,37
-236.073,46
-18.617,46
76.887,33
-77.498,51
0,87
-5.511,96
-83.009,60
-2.000,00
-85.009,60

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)

Ν ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(01/01/2018 - 31/12/2018)
ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ 161 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12136
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 137180603000
Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε
πλήρη συµφωνία µε το Ν. 4308/2014
Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν
εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η ΟΙ λογιστικές πολιτικές που ακολούθησε η συγκεκριµένη
οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών
οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των
της καταστάσεων.
χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων στηρίζονται στις
(Παρ. 5 άρθρου 29)
λογιστικές αρχές και τους λογιστικούς κανόνες του
Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013 και δεν έχει παρεκλλίνει
απο τα νόµιµα πλαίσια που αυτοί οι νόµοι υπαγορεύουν.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16
παρεκκλίσεως.
(Παρ. 6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισµού
(Παρ. 7 άρθρου 29)
Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται
απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
(Παρ. 14 άρθρου 29)
Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σηµασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 20
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που
σχετίζονται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία.
∆εν υφίσταται χρέος µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

∆εν υφίστανται τέτοια ποσά.

∆εν υφίστανται.
∆εν υφίστανται.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Μέσος όρος προσωπικού 19 άτοµα
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Οι µικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες µόνο των
παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του
άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

