ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΛΗΣ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.:

800777882

B.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016
Σημειώσεις
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
empty

2016

2015

133.610,18
90.909,26
-215.450,94
-1.178,58
-89,21
-668,38
7.132,33
-2.107,04
5.025,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΜΟΛΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ 800777882 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 14620027000
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ και ςθμειώςεισ επί των χρθματοοικονομικών καταςτάςεων ( Άρκρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ :
22/11/2016 ζωσ 31/12/2016
Μζγεκοσ οντότθτασ :
Πολφ μικρι οντότθτα με Διπλογραφικά βιβλία.
Νόμιςμα :
Ευρώ.
τρογγυλοποίθςθ ποςών ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Δεν ζγινε.
Α/Α
1

Απαιτοφμενθ Γνωςτοποίθςθ
χετικό άρκρο του Νόμου :
Επωνυμία τθσ οντότθτασ.
Νομικόσ τφποσ τθσ οντότθτασ
Περίοδοσ αναφοράσ
Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ οντότθτασ
Δθμόςιο μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνθ θ
οντότθτα & αρικμόσ Μθτρϊου αυτισ
Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ
ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, ι όχι ;
Η οντότθτα είναι υπό εκκακάριςθ ;
Κατθγορία τθσ οντότθτασ
Διλωςθ ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με το νόμο

Απάντθςθ
29 παρ. 3
ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΜΟΛΗ ΙΚΕ
ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
22/11/2016 ΕΩ 31/12/2016
Μεςςαράσ 2 – 71304 – Ηράκλειο Κριτθσ
Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕΜΗ)
Αρ. ΓΕΜΗ: 14620027000
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πολφ μικρι οντότθτα με Διπλογραφικά βιβλία
Η Διοίκθςθ δθλϊνει ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με τον νόμο 4308/2014

2

χετικό άρκρο του Νόμου :
29 παρ. 16
Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ, που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό
Εγγυιςεισ
Δεν υπάρχουν
Ενδεχόμενθ Τποχρζωςθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Η εταιρεία κατά πάγια τακτικι δεν ςχθμάτιςε πρόβλεψθ για
μελλοντικζσ αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ, ςτθριγμζνθ ςτισ διατάξεισ τθσ
γνωμοδότθςθσ 205/1988 τθσ Ολομζλειασ των Νομικϊν
υμβοφλων Διοικιςεωσ
Ενδεχόμενθ Τποχρζωςθ για ανζλεγκτεσ φορολογικά Δεν ςχθματίςτθκε πρόβλεψθ.
χριςεισ
Τπόλοιπο αξίασ ςυμβάςεων leasing (που είχαν Δεν υπάρχουν.
υπογραφεί πριν τθν 31/12/16 και δεν εμφανίηονται
ςτον Ιςολογιςμό) :

3

χετικό άρκρο του Νόμου
Σα ποςά προκαταβολϊν και πιςτϊςεων που
χορθγικθκαν ςτα μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν
και εποπτικϊν ςυμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου,
των όρων χοριγθςθσ και των ποςϊν που
επιςτράφθκαν, διαγράφθκαν ι δεν ειςπράχκθκαν
λόγω αποποίθςθσ, κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ που
αναλιφκθκαν για λογαριαςμό τουσ, με οποιαδιποτε
εγγφθςθ. Σα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται
ακροιςτικά για κάκε κατθγορία των προςϊπων αυτϊν.

29 παρ. 25
Δεν υπάρχουν.
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χετικό άρκρο του Νόμου :
Καταρτίςτθκε
ςυνοπτικόσ
Ιςολογιςμόσ
του
υποδείγματοσ Β.5 και ςυνοπτικι Κατάςταςθ
Αποτελεςμάτων του υποδείγματοσ Β.6.

29 παρ. 34 και 16 παρ 7
Ναι.
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χετικό άρκρο του Νόμου :
Πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν απόκτθςθ ιδίων
μετοχϊν

16 παρ. 9
Δεν αποκτικθκαν ίδιεσ μετοχζσ.

Ηράκλειο 14 Αυγοφςτου 2017
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
αμόλθσ Λυκοφργοσ

