
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Σηµείωση Σηµείωση

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώµατα πάγια Καταβληµένα κεφάλαια

Ακίνητα 608.469,24 643.244,88 Κεφάλαιο 272.800,00 272.800,00

Μηχανολογικός εξοπλισµός 60.862,84 82.214,04 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Λοιπός εξοπλισµός 29.003,29 28.293,33 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 95.452,61 86.049,30

Σύνολο 698.335,37 753.752,25 Αφορολόγητα αποθεµατικά 169.042,09 169.042,09  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσµατα εις νέο 940.801,68 762.918,72

Λοιπά άυλα 0,00 0,00 Σύνολο 1.205.296,38 1.018.010,11

Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης 1.478.096,38 1.290.810,11

Προκαταβολές και µη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2.648,85 2.648,85

∆άνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00

Σύνολο 2.648,85 2.648,85 Προβλέψεις

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 700.984,22 756.401,10 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 0,00 0,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις

Αποθέµατα Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορεύµατα 0,00 0,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Εµπορικές απαιτήσεις 6.446,64 5.637,50 Εµπορικές υποχρεώσεις 56.933,47 65.527,82

Λοιπές απαιτήσεις 77.066,57 71.735,48 Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 120.915,99 0,00

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 15.046,56 15.358,16

Προπληρωµένα έξοδα 304,86 1.040,74 Λοιπές υποχρεώσεις 7.499,94 15.625,93

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 893.690,05 552.507,20 Σύνολο 200.395,96 96.511,91

Σύνολο 977.508,12 630.920,92 Σύνολο υποχρεώσεων 200.395,96 96.511,91

Σύνολο κυκλοφορούντων 977.508,12 630.920,92

Σύνολο ενεργητικού 1.678.492,34 1.387.322,02 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων1.678.492,34 1.387.322,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 Ιανουαρίου  - 31 ∆εκεµβρίου 2017)

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 968.990,95 824.014,97

Κόστος πωλήσεων 511.087,32 527.421,91

Μικτό αποτέλεσµα 457.903,63 296.593,06

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.000,00 0,00

461.903,63 296.593,06

Έξοδα διοίκησης 39.254,89 26.372,77

Έξοδα διάθεσης 157.019,56 105.491,13

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 0,00 1.213,42

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχ.
0,00 0,00

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 265.629,18 163.515,74

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 432,45 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.148,28 1.325,43

Αποτέλεσµα προ φόρων 264.913,35 162.190,31  

Φόροι εισοδήµατος 76.827,08 47.615,19

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 188.086,27 114.575,12

 

31.12.2017 31.12.2016

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε. - ΚΤΕΟΚΑΡ
   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -  16η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου -31 ∆εκεµβρίου 2017 ΑΡ.Γ.ΕΜΗ:  00022785554000 

O ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ 

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α∆Τ Χ483842



Επωνυµία                                                                                      

(Παρ.3(α) άρθρου 29)

Νοµικός τύπος                                                                            

(Παρ.3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς                                                               

(Παρ.3(γ) άρθρου29)

∆ιευθυνση έδρας                                                                                     

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

∆ηµόσιο 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)

Κατάρτηση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων                                      

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο υην προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα (Παρ.4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 

οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων .                                                                             

(Παρ.5 άρθρου 29)

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16                       

(Παρ.6 άρθρου29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού  (Παρ.7 άρθρου 29)

Παρίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία                                   

(Παρ.10 άρθρου 29)

Χρεός της οντότητας που καλύπτεται  από εξασφαλίσεις                   

(Παρ.13 άρθρου 29)

Η εταιρεία λειτουργεί µε την παραδοχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση

Μικρή 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

3ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 00022785554000

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε. - ΚΤΕΟΚΑΡ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

∆εν συντρέχει περίπτωση 

∆εν συντρέχει περίπτωση 

∆εν συντρέχει περίπτωση 

Οι χρηµατοοικονοµικές έχουν καταρτιστεί 

σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014, 

πλήν όσων περοπτώσεων αναφέρονται 

στις επόµενες παραφράφους. Όλα τα 

στοιχεία του ισολογισµού  και της 

κατάστασης  αποτελεσµάτων , που 

προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, 

αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει 

της αρχής του δεδουλευµένου

∆εν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν 

σε κίνδυνο υην προοπτική της οντότητας 

ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

1) Απόσβεσεις παγίων: η αξία των 

παγιών περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση 

αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι 

έτοιµο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται . Οι 

αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε την 

σταθερή µέθοδο.                                                                

2) Αποθεµάτα και υπηρεσίες: Το κόστος 

κτήσης του τελικού αποθέµατος 

προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο 

του µέσου σταθµικού όρου.

∆εν έγινε 

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε. - ΚΤΕΟΚΑΡ

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων )

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

31ης ∆εκεµβρίου 2017



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)

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σηµασίας                                                                                                          

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτηησς 

αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 20                         

(Παρ.18 άρθρο 29)

Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο                                                 

(Παρ. 23α άρθρο 29) 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ. /∆ιαχειρηστές κτλ.(Παρ. 

25 άρθρου 29)

Άρθρο 30, παραγρ.9 Ν.4308/2014

Ο ∆ιαχειριστής Ο Λογιστής 

Καραφέρης Βασίλειος Πισπιρίγκος Παναγιώτης 

∆εν συντρέχει περίπτωση 

Οι µικρές οντότητες παρέχουν πλροφορίες 

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

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της οντότητας δεν 

επιµετρήθηκαν µεταγενέστερα της αρχικής 

∆εν συντρέχει περίπτωση 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια και δεν 

έγιναν συµψηφισµοί.

∆εν συντρέχει περίπτωση 

Μέσος όρος απασχολουµέων : 15 άτοµα 


