


ARCALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόδειγμα Β.6  Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

31 Δεκεμβρίου 2016 - 3η Εταιρική χρήση (01/01/2016-31/12/2016)

Αριθμός ΓΕΜΗ  131067304000

                  Χρήση

2016 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 166.073,37 139.304,07

Λοιπά συνήθη έσοδα 3.456,00 6.000,00

Μεταβολές αποθεμάτων 0,00 0,00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -46.211,47 -2.604,00

Παροχές σε εργαζόμενους -105.162,05 -52.341,11

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων 0,00 -699,98

Λοιπά έξοδα & ζημιές -31.232,50 -89.449,40

Λοιπά έσοδα και κέρδη 264,00 956,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -161,15 -135,90

      Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

                  Αποτέλεσμα προ φόρων -12.973,80 1.029,68

Φόροι 0,00 -2.032,24

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -12.973,80 -1.002,56

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 23817

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων 

  Ο ΠΡΟΙΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



Επεξηγηματικές πληροφορίες

ARCALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2016 - 31/12/2016

Φράγκων 24 Θεσσαλονικη

ΓΕΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. 131067304000

Η οντότητα  λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των 

πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του 

άρθρου 1 του Ν.4308/2014

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις  έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

Ν.4308/2014.

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 

εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν 

εργαζόμενους ή οντοτήτων ομίλου ή συγγενών 

οντοτήτων 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις 

στον διαχειριστή.

Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και 

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014  κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.

11 Εργαζόμενοι
Μέσος όρος απασχολούμενων στη 

περίοδο. 

Άρθρο 29 Παρ. 23α

ια) Κάθε δέσμευση που αφορά 

παροχές σε εργαζόμενους μετά 

την έξοδο από τη υπηρεσία ή 

οντότητες ομίλου ή συγγενείς 

οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις 

που χορηγήθηκαν στα μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών συμβουλίων

Άρθρο 29 παρ. 25

ιγ) Υποδείγματα 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που κατήρτισε η 

οντότητα

Άρθρο 29 παρ. 34

η) Κατηγορία της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3

θ) Δήλωση ότι οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

ι) Χρηματοοικονομικές 

δεσμεύσεις, εγγυήσεις, 

ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που 

δεν εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό

Άρθρο 29 παρ. 16

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο 

είναι εγγεγραμμένη η οντότητα

Άρθρο 29 παρ. 3

στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας

Άρθρο 29 παρ. 3

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό 

εκκαθάριση

Άρθρο 29 παρ. 3

Άρθρο 29 παρ. 3

β) Νομικός τύπος της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3

γ) Περίοδος αναφοράς Άρθρο 29 παρ. 3

δ) Διεύθυνση της έδρας της 

οντότητας

Άρθρο 29 παρ. 3

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Ο ΠΡΟΙΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 23817

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση Διάταξη Ν.43088/2014

α) Επωνυμία της οντότητας



«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) 
και αποφάσεων της διαχείρισης»  

της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία:  «ARCALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»  

και τον διακριτικό τίτλο: «ARCALIA ΙΚΕ». 
 

Έκθεση διαχειρίστριας  της Ι.Κ.Ε. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 
Κύριοι Εταίροι, 

Έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσω τις παρακάτω 
επεξηγήσεις: 

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και 
επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014  περί Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική 
κατάστασή της κατά την 31-12-2016 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη χρήση. 

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, η Διαχειρίστρια  κατέβαλε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της 
εταιρείας σε όλους τους τομείς. 

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών 
(πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 166.073,37 ευρώ, έναντι 
139.304,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική 
αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει η Διαχείριση της ΙΚΕ για τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων. 

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα 
ποσά της προηγούμενης χρήσης. 

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 0,02 ευρώ έναντι 0,02 ευρώ της προηγούμενης 
χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 81.472,80 ευρώ έναντι 80.030,25 ευρώ. Οι 
μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 0,00 ευρώ έναντι 0,00 ευρώ. 

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 2.383,16 ευρώ έναντι 15.356,96 ευρώ. Οι 
προβλέψεις ανέρχονται σε 0 ευρώ έναντι 0 ευρώ.  

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 79.089,66 ευρώ έναντι 64.673,31 ευρώ. 
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 166.073,37 ευρώ, 
έναντι 139.304,07 ευρώ.  

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται σε -12.973,80 ευρώ, 
έναντι 1.029,68 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί και ο 
φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 0 απομένουν Ζημίες 12.973,80 ευρώ. 
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. 

Το ακίνητο της εταιρείας είναι μισθωμένο και στεγάζεται η έδρα της εταιρείας, επί της 
οδού Φράγκων, αρ. 24 στην Θεσσαλονίκη.  

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλω να τονίσω τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι 
εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. 

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό 
διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την 
πορεία των εργασιών της εταιρείας. 

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι εταίροι  τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της 
εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις 
οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2016 και ακόμη να απαλλάξετε την Διαχειρίστρια από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. 

 
Με τιμή 

Η Διαχειρίστρια  
ΒΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 



ARCALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόδειγμα Β.5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31 Δεκεμβρίου 2016 -3η Εταιρική χρήση (01/01/2016-31/12/2016)

Αριθμός ΓΕΜΗ 131067304000

2016 2015

Περιουσιακά στοιχεία

Πάγιο Ενεργητικό 700,00 700,00

Μείον : Aποσβεσμένα -699,98 -699,98

                 Απομειωμένα 

Αποθέματα 0,00 0,00

Απαιτήσεις 70.358,47 19.063,94

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00

Λοιπά 11.114,33 60.966,31

Σύνολο ενεργητικού 81.472,82 80.030,27

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  

Κεφάλαια και αποθεματικά 2.383,16 15.356,96

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 79.089,66 64.673,31

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 81.472,82 80.030,27

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων

Χρήση

  Ο ΠΡΟΙΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 23817


