ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 0002896001000 - ΑΦΜ 095752686
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ 31.12.2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2017
1.209.352,22 €
-881,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-474.958,17 €
-17.909,68 €
-520.400,95 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
202,07 €
195.404,19 €
0,00 €
-480,04 €
194.924,15 €
-64.713,42 €
130.210,73 €

2016
1.128.754,65 €
75,81 €
0,00 €
0,00 €
-1.411,61 €
-410.822,28 €
-41.095,13 €
-511.689,27 €
0,00 €
4.990,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.974,81 €
171.776,98 €
0,00 €
-387,10 €
171.389,88 €
-64.186,08 €
107.203,80 €

Για την ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Ο Διαχειριστής
Κόκκινος Α. Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 184088/ΑΦΜ 010200908

Ο Λογιστής
Κοσσιώρης Γεώργιος
Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α 52947/ΑΦΜ 055219768

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΡ.ΓΕΜΗ 0002896001000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31.12.2017 (Β.1.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

2017

2016

0,04 €
77,48 €
27.161,74 €
27.239,26 €

0,03 €
358,34 €
42.249,04 €
42.607,41 €

0,14 €
0,14 €

0,14 €
0,14 €

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

27.633,00 €

27.633,00 €

99.078,14 €
126.711,14 €
153.950,54 €

0,00 €
0,00 €
70.240,55 €

1.923,61 €
0,00 €
1.923,61 €

2.804,91 €
11.218,27 €
14.023,18 €

173.790,90 €
42.051,25 €
6.022,42 €
6.407,89 €
50.384,10 €
278.656,56 €
280.580,17 €
434.530,71 €

247.638,16 €
43.206,69 €
6.022,42 €
9.219,74 €
52.545,65 €
358.632,66 €
372.655,84 €
442.896,39 €

216.000,00 €
216.000,00 €

216.000,00 €
216.000,00 €

38.567,97 €
-56.107,55 €
-17.539,58 €
198.460,42 €

38.567,97 €
-186.318,28 €
-147.750,31 €
68.249,69 €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

0,00 €
140.016,69 €
5.354,39 €
58.458,36 €
24.262,97 €
0,00 €
7.977,88 €
236.070,29 €

0,00 €
113.982,08 €
15.065,76 €
86.962,66 €
35.666,98 €
121.474,02 €
1.495,20 €
374.646,70 €

Σύνολο Παθητικού (Καθαρής Θέσης, Υποχρεώσεων)

434.530,71 €

442.896,39 €

Για την ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
Ο Διαχειριστής
Κόκκινος Α. Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 184008/ΑΦΜ 010200908

Ο Λογιστής

Κοσσιώρης Π. Γεώργιος
Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄52947/ΑΦΜ
055219768

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της χρήσης 2017
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)
της επιχείρησης ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Α/Α

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

1

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

α

Επωνυμία της επιχείρησης

β

Νομικός τύπος της οντότητας

γ

Περίοδος αναφοράς

δ

Διεύθυνηση της έδρας της οντότητας

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
01/01/2017-31/12/2017
Μπουμπουλίνας 17 & Λ. Ειρήνης 27 Ηλιούπολη

ε

Δημόσιο Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα

στ

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηρίοτητας

ζ

Η οντότητα είναι υπο εκκαθάριση?

η

Κατηγορία οντότητας

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο

2

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις και εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσειςς οι οποίες δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο
20

13

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23

14

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

Δεν ενσωματώθηκαν

21,7 άτομα

Τα ποσά προκαταβολών 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 δεσμ

15

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων
που έχουν παρασχεθεί.

11

Βλέπε συνημμένο πίνακα μεταβολών παγίων

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του
ισολογισμού.
10

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης
και της μορφής της εξασφάλισης.

9

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.
8

Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και στις λογιστικές εκτιμήσεις

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
7

Δεν υπάρχουν.

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού,
γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6

Η δοιίκηση της οντότητας δηλώνει ότι : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με το νόμο 4308/2014

Σχετικό Άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2
του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις
της παρέκκλισης στα περιουσι

5

Ναι
Όχι

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
4

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , Αριθμος Γ.Ε.Μ.Η.0002896001000

Μικρή με διπλογραφικά βιβλία, άρθρο 1παραγραφος 2α & 2β

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
3

Απάντηση

Χορηγήθηκε πίστωση - δάνειο άτοκο προς τον εταίρο - διαχειριστή της εταιρείας κ. Κοκκινο Ιωάννη ποσού 50.387,57
ευρώ, χωρ

Άλλες σημειώσεις για την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Ο διαχειριστής

Ο Λογιστής

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 184088/ΑΦΜ 010200908

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'52947/ΑΦΜ 055219768

