


 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

(βάσει των διατάξεων του  Ν. 4308/2014,  όπως ισχύει) 

 

ΤΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Ισαυρίδη 10, 117 44, Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 125134801000 

 

 

 

Επωνυμία 

(Παρ.3(α) άρθρου 29) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Νομικός τύπος 

(Παρ.3(β) άρθρου 29) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ι.Κ.Ε. 

Περίοδος αναφοράς 

(Παρ.3(γ) άρθρου 29) 

01/01/2016  έως 31/12/2016 

Διεύθυνση έδρας 

(Παρ.3(δ) άρθρου 29) 

Ισαυρίδη 10,  Τ.Κ. 117 44, Αθήνα 

Δημόσιο μητρώο 

(Παρ.3(ε) άρθρου 29) 

Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

(Παρ.3(στ) άρθρου 29) 

Η οντότητα λειτουργεί  με την παραδοχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Εκκαθάριση 

(Παρ.3(ζ) άρθρου 29) 

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας 

(Παρ.3(η) άρθρου 29) 

Η  οντότητα  κατατάσσεται στην 
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων 
της παραγράφου 2(α)  του άρθρου 1 του 

νόμου 4308/2014 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

(Παρ.3(θ) άρθρου 29) 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 



 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – 
εγγυήσεις 

(Παρ.16 άρθρου 29) 

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές 
δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες 

επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη 
Δ.Σ. ή Διαχειριστές 

(Παρ.25 άρθρου 29) 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και 
πιστώσεις προς τον διαχειριστή και 

εταίρο της οντότητας. 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάχθηκαν 

(Παρ.34 άρθρου 29) 

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και 
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων 
βάσει των υποδειγμάτων Β.5. και Β.6. 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                       Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                

                                                                                  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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         Α. Δ. Τ.  ΑΕ 017153                                                              Α.Δ.Τ.  ΑΕ 597685 

                                                                                             Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 789         
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ  IKE ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΓΕΜΗ  125134801000 

  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ 30/04/2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ  3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  01/01/2016 ‐ 31/12/2016 

 

Κύριοι , 

Σύμφωνα με τον Ν.4072/2012,  ο Διαχειριστής της εταιρείας υποβάλλει και θέτει  

στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της 3ης εταιρικής 

χρήσης  (01/01/2016‐ 31/12/2016), με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και 

παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 

1.  Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Κατά την 2η εταιρική χρήση η εταιρεία έκλεισε με κέρδη προ φόρων  6.683,59 ευρώ.  

 

2.  Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική 

δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, του μεγάλου ανταγωνισμού που 

υπάρχει στον κλάδο και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη 

εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. 

 

Για τη Γενική Δομή του Ισολογισμού και την οικονομική θέση της εταιρείας 

παρέχεται η παρακάτω ανάλυση: 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Έξοδα εγκαταστάσεως      0,00 

Πάγιο Ενεργητικό                                   3.840,19       

Απαιτήσεις και Αποθέματα                 88.666,22 

Διαθέσιμα                                                   15.337,98 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    107.844,39 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ιδία Κεφάλαια                                   98.098,89 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        0,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις            8.745,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ        107.844,39 

 

3.  Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα 

χρήση θα είναι κερδοφόρα  και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση 

με την προηγούμενη  χρήση. 



4.  Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 

Δεν υπάρχουν. 

 

5.  Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 

6.  Υποκαταστήματα της εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 

7.  Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.  

 

8.  Ακίνητα της εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 

9.  Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 

Δεν υπάρχουν. 

 

10.  Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον 

συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι 

ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 

 

I.Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως 

(ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων υπολογίσθηκαν 

με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές. 

II.Αποτίμηση αποθεμάτων – κόστος πωληθέντων: 

Δεν υπάρχουν.  

III.Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού: 

Δεν υπάρχουν.  

IV.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες  

και βραχυπρόθεσμες: 

Δεν υπάρχουν.  

V.Διάθεση καθαρών κερδών: 

 Ο διαχειριστής της εταιρείας προτείνει την εξής διάθεση των κερδών: 

 Κέρδη της χρήσεως                      6.683,59 

 Κέρδη προηγούμενης χρήσης    80.479,90 

Φόρος εισοδήματος                      3.137,34                  

Τακτικό αποθεματικό              0,00 

Μέρισμα                                      10.000,00 

Κέρδη εις νέον                            74.026,15    



Μετά τα παραπάνω κ.κ. Εταίροι, αφού λάβετε υπʹ όψη σας ότι ο Ισολογισμός 

καταρτίσθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., σας παρακαλούμε: 

 

1.Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης  01/01/2016 έως 31/12/2016.  

 

2.Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

 

 

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ ΑΕ017153 



Πρακτικό υπ’ αριθμόν 4 

Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

της 30/04/2017 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο   και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της 

εταιρείας Ισαυρίδη 10 – Αθήνα με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Μονοπρόσωπη 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Ισαυρίδη 10 – Αθήνα, συνήλθαν σε αυτόκλητη 

καθολική Τακτική Συνέλευση  όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι 

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

 
Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: 

 

Εταίρος 
Αριθμός Εταιρικών 
Μεριδίων 

Στοιχεία Αντιπροσώπου 

 
1. Παπαδάκης 
Γεώργιος 

8.500 [Αυτοπροσώπως] 

 
2. Κωνσταντοπούλου 
Ελένη   

1.500 [Αυτοπροσώπως] 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

10.000  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι 

κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και 

μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που 
εκπροσωπούν 10.000 εταιρικά μερίδια , επί συνόλου 10.000 μεριδίών  της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 
100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και  
συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1.  Υποβολή  και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3η εταιρική χρήση 

01.01.2016.-31.12.216, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2016. – 31.12.2016. 

 

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, κ. Παπαδάκης Γεώργιος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου 

της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

 



 

Θέμα 1ον : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 

01.01.2016. -31.12.2016, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 

 

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής 

ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη 

χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των  6.690,58  ευρώ πρό φόρων. 

Τα μέλη της Συνέλευσης  της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016 

καθώς επίσης  και  τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 6.683,59 

Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(κέρδη) προηγ. χρήσεων 80.479,90 

Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων  

Σύνολο 87.163,49            

Κέρδη /ζημιές εισ νέο                     

  

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
 Τακτικό αποθεματικό                      0,00 

 Φόρος εισοδήματος               3.137,34 
Ειδικά αποθεματικά  

Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)             10.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο             74.026,15 
 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, η 

Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 

σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση. 

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα 

προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης. 

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. 

 

ΟΙ  ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

 

       ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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