Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της
"ΤΖΙΑΝΙ ΜΟΝ.ΕΠΕ" της 31/12/2016
Αριθμ. ΓΕΜΗ 00071076310000 )
1:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα

31/12/2016
206896,66
142002,24
0

31/12/2015
206896,66
127621,7

64894,42

0

79274,98

Αποθέματα

280730,03

264138,03

Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα
εισπρακτέα
Λοιπά

265122,7

201084,73

0

0

1169,45

5341,18

Σύνολο ενεργητικού

611916,6

549838,92

466060,4

469229,83

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

145856,18

80609,09

Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

611916,58

549838,92

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά

ΙΙ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2016

31/12/2015

78363,39

71890

0

0

-70261,57

-53668,07

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

0

0

Παροχές σε εργαζόμενους

0

0

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και
άϋλων στοιχείων

0

0

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-25900,02

-25514,85

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0

0

-30

-24

-17828,2

-7316,92

0

0

-17828,2

-7316,92

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων
(εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)

Τόκοι και συναφή κονδύλια
(καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
2(ν)ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΤΖΙΑΝΙ ΜΟΝ.ΕΠΕ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 201511.1.2016-31.12.2016)
1. Πληροφορίες παρ 3 άρθρου 29
α) Επωνυμία της οντότητας: ΤΖΙΑΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
β)Το νομικό τύπο της οντότητας:
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
γ)Την περίοδο αναφοράς:1/1/2016-31/12/2016
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας:
Αθ.Διάκου 48 Καστοριά
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα : ΓΕΜΗ 00071076310000
στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:ΝΑΙ
ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση:
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
η)Την κατηγορία της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο:
Πολύ μικρή της παραγράφου 2(α) του
άρθρου 1.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα ,
νόμο: ΝΑΙ
2. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και την Κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως (Β.6).
2. Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολ., με ένδειξη της φύσης και της μορφής των
σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά
την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά:
Δεν υπάρχουν
3. Ποσά προκατ. 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 τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με
οποιαδήποτε εγγύηση.
Δεν υπάρχουν
4 Η εταιρεία επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση
.Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

