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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 18/03/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 951343 οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 118004202000.

Με Εντολή Προέδρου

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Kοινοποίηση:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 486, 13671, Αχαρνές
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΟΝ Δ.Τ. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118004202000
Κύριοι Εταίροι,
Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015 κρίνεται κάπως ικανοποιητική
δεδομένου των συνθηκών της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών και το μικτό κέρδος
κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
α)
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2015 ανήλθε εις το
ποσό των ευρώ #411.013,38 €# ενώ την διαχειριστική περίοδο 2014 είχε ανέλθει
στο ποσό των ευρώ #333.096,98 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το
ποσό των ευρώ #101.220,56 €# το 2014, ενώ το 2014 είχε ανέλθει εις το ποσό των
ευρώ #25.307,64 €#.
Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2015 και 2014
παρουσιάζονται ως κάτωθι:
2014
Σ.Μ.Κ. επί κόστους
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων

2014
32,67%
24,63%

Σ.Μ.Κ. επί κόστους
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων

8,22%
7,60%

Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2015 είναι κέρδος που ανέρχεται εις
το ποσό των ευρώ #4.505,01 €# σε σύγκριση με την χρήση 2014 που το αποτέλεσμα
της εταιρείας ήταν ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-45.695,98 €#.
β)
Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας
Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της
εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των,
και των γηπέδων και κτιρίων όπως διαμορφώθηκε η αξία τους με τις προσθήκες,
βελτιώσεις και τις αναπροσαρμογές τους.
Η συνολική αξία των παγίων μετά τις αποσβέσεις όπως παρουσιάζεται εις τον
ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #36.822,15 €#.
γ)
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των 4.500,00
ευρώ το οποίο αποτελείται από 150 μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο.
δ) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά
προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι

σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα
μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι η
εταιρεία την χρήση 2016 να ανέβει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
στ)
Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των
ιθυνόντων ήταν συνεχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια,
εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας.
ζ)
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για
ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο
τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός
πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.
η)
Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την
λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
θ)
Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού,
ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας της Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς και τα
πεπραγμένα των Διαχειριστών και να απαλλάξετε αυτόν από κάθε ευθύνη.
Αχαρναί Αττικής,, 29 Ιουλίου 2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑKTIKON Νο 9
Διαχειρίσεως της Διαχειρίστριας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ».
AΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 118004202000
Στο Δήμο Αχαρνών Αττικής σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουλίου του
έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα πέντε
μετά μεσημβρίας (05:00 μ.μ.) εις τα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθμός
486,γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τον διακριτικό τίτλο
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 118004202000 συνήλθε η
κάτωθι:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, Διαχειρίστρια,
σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2015 των αποτελεσμάτων
χρήσεως και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίσεως τούτων
(χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή
των χηματοοικονομικών καταστάσεων.
Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διαχειριστή της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς
την Συνέλευση των Εταίρων.
Γ.

Σύγκληση των εταίρων της εταιρείας σε τακτική Συνέλευση των Εταίρων.
(Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Διαχειρίστρια λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2015 και
των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχουν γραφτεί εις το επίσημο βιβλίο

Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις η Διαχειρίστρια
εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως τα οποία
παρουσιάζουν κέρδη που ανέρχονται εις το ποσό των ευρώ #4.505,01 €#.
Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων ο Διαχειριστής εξουσιοδοτεί
όπως υπογραφούν από τους κ.κ.
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Διαχειρίστρια.
2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ, Λογιστής της Φοροτεχνικής εταιρείας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια

το λογιστήριο.
Προς τον σκοπό της πλήρους ενημέρωσης λαμβάνονται υπ’ όψη οι σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σημειώσεων
που αναφέρονται στο προσάρτημα της χρήσης του 2015.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Διαχειρίστρια συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων της διαχείρισης προς τη
Συνέλευση των Εταίρων, η οποία έχει ως κάτωθι:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΟΝ Δ.Τ. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118004202000
Κύριοι Εταίροι,
Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015 κρίνεται κάπως ικανοποιητική
δεδομένου των συνθηκών της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών και το μικτό κέρδος
κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
α)
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2015 ανήλθε εις το
ποσό των ευρώ #411.013,38 €# ενώ την διαχειριστική περίοδο 2014 είχε ανέλθει στο
ποσό των ευρώ #333.096,98 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό
των ευρώ #101.220,56 €# το 2014, ενώ το 2014 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ
#25.307,64 €#.
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Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2015 και 2014
παρουσιάζονται ως κάτωθι:
2014
Σ.Μ.Κ. επί κόστους
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων

2014
32,67%
24,63%

Σ.Μ.Κ. επί κόστους
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων

8,22%
7,60%

Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2015 είναι κέρδος που ανέρχεται εις το
ποσό των ευρώ #4.505,01 €# σε σύγκριση με την χρήση 2014 που το αποτέλεσμα της
εταιρείας ήταν ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-45.695,98 €#.
β)
Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό
και είναι πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των, και των γηπέδων και
κτιρίων όπως διαμορφώθηκε η αξία τους με τις προσθήκες, βελτιώσεις και τις
αναπροσαρμογές τους.
Η συνολική αξία των παγίων μετά τις αποσβέσεις όπως παρουσιάζεται εις τον
ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #36.822,15 €#.
γ)
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των 4.500,00 ευρώ
το οποίο αποτελείται από 150 μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο.
δ) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα
επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που
έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που
λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι η εταιρεία την
χρήση 2016 να ανέβει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
στ)
Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων
ήταν συνεχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και
έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας.
ζ)
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για ειδικούς
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του
έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος,
που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.
η)
Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την
λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
θ)
Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε
πιθανολογείται ότι θα προκύψει.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας της Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς και τα
πεπραγμένα των Διαχειριστών και να απαλλάξετε αυτόν από κάθε ευθύνη.
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Αχαρναί Αττικής,, 29 Ιουλίου 2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Διαχειρίστρια της εταιρείας επί του τρίτου θέματος αποφασίζει να κληθεί ο
μοναδικός εταίρος της εταιρείας για να παραστεί εις την ετήσια τακτική Συνέλευση
των εταίρων της, η οποία θα συνέλθει την 25η Σεπτεμβρίου 2016 και συντάσσει την
πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και έχει ως
κάτωθι:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
τον δ.τ. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118004202000
σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Εταίρων.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση των
Διαχειριστών της καλούνται οι εταίροι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση
που θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα
έντεκα προ μεσημβρίας (11:00 π.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών
Αττικής και επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 486, προς λήψη αποφάσεως
επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή από την διαχειρίστρια και έγκριση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 και της Έκθεσης
Διαχείρισης.
2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του
Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
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3. Έγκριση του Οικονομικού αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των
καθαρών κερδών.
.
ΑΧΑΡΝΑΙ ATTIKHΣ, 29/07/2016
H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση
αποφασίσθηκαν τα ανωτέρω.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διαχειρίσεως
Αχαρναί Αττικής, αυθημερόν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 118004202000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες
αναλόγως)
νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση

2015

2014

Ακίνητα

8.540,32

9.804,71

Μηχανολογικός εξοπλισμός

15.466,16

17.055,83

Λοιπός εξοπλισμός

12.815,67

15.592,58

Σύνολο

36.822,15

42.453,12

Λοιπά άυλα

0,04

0,04

Σύνολο

0,04

0,04

Δάνεια και απαιτήσεις

3.310,00

2.554,00

Σύνολο

3.310,00

2.554,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

40.132,19

45.007,16

15.965,55

2.205,50

156,86

0,00

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

12.995,78

9.131,88

Σύνολο

29.118,19

11.337,38

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

65.749,42

87.381,68

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

10.132,85

17.905,34

Λοιπές απαιτήσεις

11.576,79

4.192,59

Προπληρωμένα έξοδα

3.636,07

3.999,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

16.272,37

8.351,79

Σύνολο

107.367,50

121.831,08

Σύνολο κυκλοφορούντων

136.485,69

133.168,46

Σύνολο ενεργητικού

176.617,88

178.175,62

Κεφάλαιο

4.500,00

4.500,00

Σύνολο

4.500,00

4.500,00

1.100,00

1.100,00

Αποτελέσματα εις νέο

-33.793,32

-38.298,33

Σύνολο

-32.693,32

-37.198,33

Σύνολο καθαρής θέσης

-28.193,32

-32.698,33

Εμπορικές υποχρεώσεις

125.853,93

135.696,77

Λοιποί φόροι και τέλη

23.282,00

1.137,55

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

43.240,91

47.451,95

Λοιπές υποχρεώσεις

12.434,36

26.587,68

Σύνολο

204.811,20

210.873,95

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων

204.811,20

210.873,95

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

176.617,88

178.175,62

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σημείωση

2015

2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

411.013,38

333.096,98

Κόστος πωλήσεων

309.792,82

307.789,34

Μικτό αποτέλεσμα

101.220,56

25.307,64

5.228,96

13.276,26

106.449,52

38.583,90

Έξοδα διοίκησης

39.474,33

31.851,69

Έξοδα διάθεσης

46.171,72

42.868,38

Λοιπά έξοδα και ζημιές

16.669,99

10.457,77

Λοιπά έσοδα και κέρδη

706,43

1.204,28

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

4.839,91

-45.389,66

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,23

1,51

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

335,13

307,83

4.505,01

-45.695,98

0,00

0,00

4.505,01

-45.695,98

Λοιπά συνήθη έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015-31/12/2015
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4308/2014
Κωνσταντινουπόλεως 486, 13671, Αχαρνές Αττικής– Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 118004202000
Α) Γενικές πληροφορίες
α) Επωνυμία οντότητας

Αποστολοπούλου Π. Εργαστήριο Παρασκευής Ειδών
Διατροφής Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης

β) Νομικός τύπος οντότητας

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

γ) Περίοδος αναφοράς

1/1/2015 – 31/12/2015

δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας

Κωνσταντινουπόλεως 486,13671,Αχαρνές Αττικής

ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες Αρ.ΓΕΜΗ: 118004202000
πληροφορίες
Α.Φ.Μ. 800354479
στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση

Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014

Πολύ μικρή

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της
αρχής του δουλευμένου.
Β) Λοιπές πληροφορίες
1. Δεν έγινε χρήση της επιλογής της § 7 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.
2. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης, διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων.
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Η εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια σε διαχειριστές –μετόχους της.
Αχαρναί Αττικής, 29 Ιουλίου 2016
Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 560604/2008

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 009565 - Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
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