
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

3ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε.  



Πρακτικό υπ’ αριθμόν 16 
Έκθεση διαχείρισης της 3ης Εταιρικής Χρήσης της  

«Αγροζωϊκή Πλατυκάμπου  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
της 01/09/2018 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

Κύριοι Εταίροι,  

 
 
Έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 3

ης
 διαχειριστικής χρήσης 01.01.2017– 31.12.2017 

της εταιρίας μας και να σας δώσω τις παρακάτω εξηγήσεις: 
 
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 περί 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τον Ν. 4072/2012 περί Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και του καταστατικού της εταιρίας, 
απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική της κατάστασης κατά την 31.12.2017. Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αναλυτική 
εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού 
αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας της περιόδου που έληξε. Η 
εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια, που καθιστούν υποχρεωτικό των έλεγχο των οικονομικών της 
καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές. 
 
Δεδομένης της δραστηριοποίησης σε ένα πολύ ασταθές και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, η τρίτη εταιρική χρήση στο 
κλείσιμο της θεωρείται επιτυχημένη. Από την πορεία της μπορούν να εξαρθούν βάσιμα συμπεράσματα και να κριθεί βιώσιμη η 
εταιρία με πολλές προοπτικές βελτίωσης. Στα μέσα Νοεμβρίου διαπιστώθηκε πως υπήρξε αδυναμία από μέρος του πελατολογίου 
να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις προς την εταιρία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες σύμφωνα με 
το νόμο ενέργειες για την επίτευξη συμφωνίας αποπληρωμής εκ μέρους των πελατών. Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό υπό το 
πρίσμα πως σημαντικό μέρος του ποσού εισπράχθηκε άμεσα και το υπόλοιπο επήλθε συμφωνία με τους εταίρους 
Μπουγανοσοπούλου Καλή , Σαμαρά Χρυσούλα, Σαμαρά Επαμεινώνδα, Σαμαρά Γεώργιο του Βασιλείου να αναλάβουν την 
αποπληρωμή του επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους. Ο στόχος που είχε τεθεί για χρήση τραπεζικών προϊόντων που θα 
διευκολύνουν την ρευστότητα, υλοποιήθηκε ως πρώτο βήμα υπό την έννοια πως εγκρίθηκε αλληλόχρεος ιδεοληπτικός τραπεζικός 
λογαριασμός ύψους 100.000€ με σκοπό την προεξόφληση επιταγών. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται θετική υπό το πρίσμα πως 
θα μειώσει τον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών σε 
ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με ότι έχει επιτευχθεί έως τώρα. Στα πλαίσια του αρχικού σχεδιασμού μακροπρόθεσμα θα 
γίνει χρήση και άλλων διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βήματα θα είναι αργά και σταθερά με 
γνώμονα να είναι διαχειρίσιμος ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που θα προκύψει.  
 
Κατά τη χρήση αυτή, ο διαχειριστής κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση 
της εταιρίας σε όλους τους τομείς. Τα αποτελέσματα αυτών φαίνονται από την εξέλιξη των πωλήσεων που ανέρχονται στο 
ικανοποιητικό ποσό των  917.047,45€ αντί των 1.085.398,76€  το 2016. Αν και φαινομενικά η τάση των πωλήσεων είναι αρνητική, 

οι υπόλοιποι δείκτες απεικονίζουν πως επιτεύχθηκε ο στόχος για πωλήσεις σε ποιοτικό πελατολόγιο. 
 
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 10.980,12€ αντί 11027,12€ το 2016, εκ των οποίων μηχανολογικό, 

μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό αφορά το ποσό των 9.209,33€, άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορά το ποσό των 1.770,79€. 
Από τα οποία πραγματοποιήθηκαν λογιστικές αποσβέσεις συνολικού ύψους 6.236,58€. 
 
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 513.242,63€ αντί 450.261,32€ το 2016, εκ των οποίων εγγυήσεις 355,00€, 

προπληρωμένα έξοδα αφορά το ποσό των 163,91€, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορά το ποσό των 59.416,85€, λοιπές 
απαιτήσεις το ποσό των 8.444,24€, υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες το ποσό των 309073,82€, αξιόγραφα εισπρακτέα το ποσό 
των 103.763,47€,  χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 207,85€. Τέλος τα απόθεμα λήξης ανέρχεται στα 31817,49€, αποτιμήθηκε 
με την μέθοδο του ετησίου μέσου σταθμικού αφού η αξία κτήσης τους προσαυξήθηκε με τα έξοδα απόκτησης τους, στη μικρότερη 
αξία μεταξύ της αξίας αγοράς και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
 
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 40.000,00€ ίδια με πέρσι. Σχηματίστηκε το τακτικό αποθεματικό του 2016 και τα αποτελέσματα εις 
νέον της χρήσης είναι 37.536,57€.  Ως αποτέλεσμα η καθαρή θέση της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των 138.705,58€. 

 
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι μόνο βραχυπρόθεσμες συνολικού ύψους 379.280,59€ αντί 358.577,15€ το 2016, εκ των οποίων 

οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αφορούν στο ποσό των 80.022,35€, πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 9.046,61€ και οι επιταγές 
πληρωτέες στο ποσό των 257.132,90€. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται, δεδουλευμένα έξοδα αξίας 104,26€. Τέλος ο φόρος 
εισοδήματος της χρήσης, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και στο Δημόσιο, ληξιπρόθεσμες και μη, συνολικής αξίας 
31.278,79€ 
 
Τα καθαρά λογιστικά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανέρχονται σε 54.195,83€ αντί 63.258,53 το 2016 στα οποία 

προστίθενται οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος της χρήσης και απομένουν προς 
διάθεση 37.536,57€ τα οποία παραμένουν στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο μέχρι την λήψη της απόφασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και από τα οποία στη χρήση 2018 θα λογιστικοποιηθεί η προκαταβολή φόρου της χρήσης 2017, 
το τέλος επιτηδεύματος της χρήσης 2017 και το τακτικό αποθεματικό με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 



54.195,83

2.854,65

395,26

57.445,74

29%

16.659,26

Προσωρινές Διαφορές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Αποτελέσματα προ φόρων

Μη εκπιπτώμενες στη φορολογία εισοδήματος δαπάνες

Συνολο φορολογητέων κερδών

Συντελεστης Φ.Ε. 

Κύριος Φ.Ε. 2017

 
 
Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε συνάλλαγμα. Επιπλέον, δεν δραστηριοποιείται στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. Ούτε 
διαθέτει υποκαταστήματα.  
 
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Ενδεικτικά 
παρατίθενται ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες προς τους ενδιαφερόμενους, με γνώμονα το μέγεθος της εταιρίας και την διάρθρωση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε.                                                                                                                      
Βασικοί Αριθμοδείκτες της 3ης Εταιρικής χρήσης                                                                                                    

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017) 

    

 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 2017 2016 
Αριθμοδείκτες Διαχειριστικής Πολιτικής     

Μέσος χρόνος Είσπραξης Απαιτήσεων 
{ [ (Ημέρες Έτους) ] / [ (Αριθμοδείκτης 
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων) ] } 

163,56 93,28 

Μέσος Χρόνος Παραμονής Αποθεμάτων 
{ [ (Ημέρες Έτους) ] / [ (Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Αποθεμάτων) ] } 

13,27 9,37 

Αριθμοδείκτης Συνολικής Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας 

{ [ (Κύκλος Εργασιών) ] / [ (Πάγιο Ενεργητικό 
Αρχής * 0,5) + (Πάγιο Ενεργητικό Τέλους * 0,5) + 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικού Αρχής * 0,5) + 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικού Τέλους * 0,5) ] } 

1,88 3,22 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας     

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

{ [ (Αποθέματα (Ισολογισμού)) + (Απαιτήσεις) + 
(Διαθέσιμα) + (Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
Ενεργητικού) ] / [ (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) ] } 

1,35 1,26 

Αριθμοδείκτης Ειδικής/Άμεσης Ρευστότητας 
{ [ (Χρεόγραφα) + (Διαθέσιμα) + (Απαιτήσεις) ] / [ 
(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ] } 

1,27 1,18 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 
{ [ (Διαθέσιμα) ] / [ (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) ] } 

0,16 0,04 

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο 
Ενεργητικού 

{ [ (Κυκλοφορούν Ενεργητικού) ] / [ (Πάγιο 
Ενεργητικό) + (Κυκλοφορούν Ενεργητικού) ] } 

0,99 0,99 

Δείκτης Μόχλευσης Επιχείρησης 
{ [ (Ίδια Κεφάλαια) ] / [ (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) + (Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) ] } 

0,11 0,11 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας     

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 
επί των Πωλήσεων 

{ [ (Καθαρά Κέρδη χρήσης μετά φόρων) ] / [ 
(Κύκλος Εργασιών) ] } 

4,09% 4,08% 

Δείκτης Μικτών Αποτελεσμάτων προς Κόστος 
Πωληθέντων 

{ [ (Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης) ] / [ 
(Κόστος Πωληθέντων (Γενικής Εκμετάλλευσης)) ] 
} 

0,14 0,11 

Δείκτης Ικανότητας Ενεργητικού 
{ [ (Κύκλος Εργασιών) ] / [ (Κυκλοφορούν 
Ενεργητικού) + (Πάγιο Ενεργητικό) ] } 

1,77 2,38 

Αριθμοδείκτης Κόστους Πωληθέντων προς 
Κύκλο Εργασιών 

{ [ (Κόστος Πωληθέντων (Γενικής 
Εκμετάλλευσης)) ] / [ (Κύκλος Εργασιών) ] } 

0,88 0,90 

 
 
Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα, δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες, ούτε αναμένεται 
να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα, δεν συνέβη κάποιο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των 
εργασιών της εταιρίας. 
 
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι εταίροι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρίας κατά τη 3

η
 εταιρική χρήση. Ο 

διαχειριστής προτείνει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως επιτάσσει το καταστατικό 
και ο Ν.4072/2012 περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών, καθώς περί μη διανομής του υπολοίπου του λογαριασμού 
αποτελέσματα εις νέον. Παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνεται την έκθεση διαχείρισης μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2017 και να απαλλάξετε την διαχείριση από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. 
  
Στο παρόν πρακτικό συνυποβάλλω και τις οικονομικές καταστάσεις όπως εγκρίθηκαν από τη διαχείριση για να τεθούν προς 
έγκριση από την Γενική συνέλευση των εταίρων. Με το παρόν σας ενημερώνω ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα από σήμερα ενυπόγραφες. 



 
ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε.                                                                                                                 

Ισολογισμός Πολύ Μικρών Οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)                                                                                    
3ης Εταιρικής χρήσης (01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017)                                                                        

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 133208240000                                                                                                                        
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσης                                                                    

ποσά σε ευρώ                                                                                                                                                 

Περιουσιακά στοιχεία 2017 2016   

Πάγια 10.980,12 11.027,12   

Μείον : Αποσβεσμένα  Αποσβεσμένα 6.236,58 5.258,60   

  Απομειωμένα       

Πάγια 4.743,54 5.768,52   

Αποθέματα 32.025,34 26.900,86   

Απαιτήσεις 412.837,29 409.021,94   

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 8.963,15 1.049,84   

Λοιπά 59.416,85 13.288,68   

Σύνολο ενεργητικού 517.986,17 456.029,84   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις       

Κεφάλαια και αποθεματικά 138.705,58 97.452,69   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 379.280,59 358.577,15   

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 
      

517.986,17 456.029,84   

            
 

ΛΑΡΙΣΑ 01/09/2018 

O  Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΚ 40009 

 
ΤΗΛ 2410971735 

ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Φ.Μ. 079435054 - Β΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΔΤ Σ458097 - 28/2/1997 ΑΡ. ΑΔ. 0076467 -  Α΄ΤΑΞΗΣ 

 
 
 
     

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε.                                                                             

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για Πολύ Μικρές Οντότητες (Υπόδειγμα Β.6)             

3ης Εταιρικής χρήσης (01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017)                                              

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 133208240000                                                                                          

ποσά σε ευρώ    

    2017 2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   917.047,45 1.085.398,76 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 

ημικατ/μένα)   4.916,63 3.635,57 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   812.330,19 981.239,01 

Παροχές σε εργαζομένους   28.861,41 22.466,31 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων 

στοιχείων   977,98 2.024,83 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   23.593,62 19.244,81 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)   2.005,05 800,84 

Αποτέλεσμα προ φόρων   54.195,83 63.258,53 

Φόροι εισοδήματος   16.659,26 18.930,25 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   37.536,57 44.328,28 

 
ΛΑΡΙΣΑ 01/09/2018 

O  Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΚ 40009 

 
ΤΗΛ 2410971735 

ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Φ.Μ. 079435054 - Β΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΔΤ Σ458097 - 28/2/1997 ΑΡ. ΑΔ. 0076467 -  Α΄ΤΑΞΗΣ 



Επωνυμία της οντότητας: ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

Νομικός τύπος της οντότητας: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2017 - 31/12/2017

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ - ΚΙΛΕΛΕΡ - ΛΑΡΙΣΑΣ

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή

αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

Γ.Ε.ΜΗ. ΕΜΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΥ: 133208240000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας;
NAI

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; OXI

Κατηγορία της οντότητας: ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε

πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;
NAI

 

Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,

εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες

υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων 

που έχουν παρασχεθεί.

Η οικονομική μονάδα δεν εχει παράσχει καμίας φύσης και μορφής 

εξασφαλίσεων.

Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την

έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Δεν υπάρχουν δεσμέυσεις που να αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενεις οντότητες.

Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς

οντότητες.

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς 

οντότητες, δεδομένου ότι δεν αποτελεί μέλος ομίλου ούτε συνδέεται με 

συγγενής οικονομικές μονάδες.

Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα

μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε

κατηγορία των προσώπων αυτών.

Η οικονομική μονάδα δεν εχει παράσχει ποσά προκαταβολών και π ιστώσεων 

στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Το κονδύλι 

προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα των περιουσιακών στοιχείων είναι 

αποτελέσμα των δοσοληπτικών λογαριασμών των εταίρων και αφορούν 

δοσμένες εγγυήσεις ύψους 355,00€, υπόλοιπα απλήρωτης μισθοδοσίας του 

διαχειριστή και των μισθωτών υπαλλήλων συνολικού ύψους -1080,76€, 

χρημάτων που μείναν εις χείρας των εταίρων για την πληρωμή υποχρεώσεων 

της εταιρίας, ποσά που προέρχονται απο αναγνωρισμένο χρέος πελάτη που 

ανέλαβαν να τα αποπληρώσουν, ο Σαμαρας Βάσ. Γεώργιος ύψους 1021,25€, 

η Μπουγανοσοπούλου καλή ύψους 5106,26€ και οΣαμαράς Επαμεινώνδας 

ύψους 2787,80€ καθως και του δοσοληπτικού λογαριασμού των π ιστωτικών 

καρτών που δεν εισπράχθηκαν στη χρήση ύψους 609,33€. 

Επιτόκιο. Δεν υπάρχει επ ιτόκιο λόγω μη ύπαρξης δανεισμού.

Όροι χορήγησης.

Τα ποσά των δοσοληπτικών λογαριασμών των εταίρων χορηγούνται για την 

πληρωμή υποχρεώσεων ή την κατάθεση τους σε λογαριασμό της επ ιχείρησης. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του σκοπού ή μη προσκόμισης των 

αντίστοιχων παραστατικών τα χρήματα επ ιστρέφονται άμεσα στη οικονομική 

μονάδα. Οποιαδήποτε άλλη αιτία ύπαρξης υπολοίπων στους εν λόγω 

λογαριασμούς, ακολουθεί τους όρους της σύμβασης που έχει καταρτιστεί.,

Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν

λόγω αποποίησης.
Επιστράφηκε το σύνολο των ποσων σύμφωνα με τους όρους χορήγησης τους.

Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με

οποιαδήποτε εγγύηση. Δεν συντρέχει λόγος.

Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της

παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.

Η οικονομική μονάδα έχει κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 

4308/2014 περί συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων καθώς και των 

απλοποιήσεων  και απαλλαγών της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 30 του 

Ν. 4308/2014.

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε.                                                                                                                                                                                                                                            

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:

Άρθρο 29, παρ. 16:

Άρθρο 29, παρ. 34:

Άρθρο 29, παρ. 25:

       
 

ΛΑΡΙΣΑ 01/09/2018 

O  Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 
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