ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΞΕΝΚΟΠΦ Ι.Κ.Ε
δ.τ. DEUTSCHE METZGEREI OCHSENKOPF GERMANFOODS P.C

αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131367506000 ΑΦΜ 800596106
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ) σε ευρώ

2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

2014

252.508,44

118.884,90

1.000,00

274,40

152.934,92

83.562,89

545,33

140,41

Λοιπά έξοδα και ζημιές

76.375,43

30.488,15

Λοιπά έσοδα και κέρδη

20,43

19,77

23.673,19

4.987,62

7.865,23

1.759,99

15.807,96

3.227,63

Λοιπά συνήθη έσοδα
Ανάλωση εμπορευμάτων και υλικών
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/03/2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ351144

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΑΔΑΜ
Α.Δ.Τ ΑΑ258037
Α.Μ.Ο.Ε 5527 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΞΕΝΚΟΠΦ Ι.Κ.Ε
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131367506000 ΑΦΜ 800596106
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΞΕΝΚΟΠΦ Ι.Κ.Ε

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς

01-01-2015 έως 31-12-2015

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας

Καζαντζίδη 45 ΤΚ 55535 Πυλαία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο

αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131367506000 ΑΦΜ 800596106

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας

Πολύ Μικρή

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το
Ν.4308/14

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 4 άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους
στοιχεία των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων.

Δεν έγινε αλλαγή λογιστικών πολιτικών

(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2
του άρθρου 16

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού Δεν υπάρχουν
(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
(Παρ. 8 άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από
εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ως συννημένος πίνακας

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης
συχνότητας ή σημασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 20

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.

2 άτομα

(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ351144

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες 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

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΑΔΑΜ
ΑΑ258037 Α.Μ.Ο.Ε 5527 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΞΕΝΚΟΠΦ Ι.Κ.Ε»
δ.τ. «DEUTSCHE METZGEREI OCHSENKOPF GERMANFOODS P.C »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κύριοι
Σύµφωνα µε τον Ν 4072/2012 υποβάλλουµε συνηµµένως προς έγκριση από τη γενική
συνέλευση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015
µε τις παρατηρήσεις µας.
1.ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της κλεισµένης χρήσεως ανήλθε σε € 252.508,44 και τα Κέρδη προ
φόρων σε € 23.673,19 τα κέρδη χρήσεως µετά από τους φόρους ανήλθαν σε € 15.807,96.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η κλεισµένη χρήση, είναι ενθαρρυντική διότι µέσα
σε ένα χρόνο ουσιαστικά κανονικής λειτουργίας καταφέραµε να ανοίξουµε την αγορά και να
δηµιουργήσουµε µια πελατεία µε προοπτική.

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι θετική
εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλεισµένης χρήσεως.

και ανταποκρίνεται στην

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για την τρέχουσα χρήση η ∆ιοίκηση της επιχείρησης έθεσε νέους στόχους και αναµένουµε µε
την πραγµατοποίησή τους η επιχείρηση να έχει τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα.

4.ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως εφαρµόσθηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές
1.Αποτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων & αποσβέσεων αυτών.
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσης αυτών. Οι
αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί µε βάσει τις
διατάξεις του Ν. 4172/2013 και 4110/2013.
2.Για τον υπολογισµό της αξίας κτήσης όλων των αποθεµάτων , όπως και του κόστους
πωληθέντων των εµπορευµάτων ,εφαρµόσθηκε η µέθοδος του µέσου σταθµικού όρου.
3.Αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ Ν
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα έχουν αποτιµηθεί σε ευρώ, µε την
τρέχουσα τιµή των ξένων νοµισµάτων κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού ,δεν
υφίστανται υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
4.Κριτήρια χαρακτηρισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες .
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησης των από την ηµεροµηνία κλεισίµατος
του ισολογισµού είναι µεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των
µακροπροθέσµων όλες οι άλλες στην κατηγορία έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία
βραχυπροθέσµων .Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
5. Αποζηµιώσεις αποχωρούντος ή απολυοµένου προσωπικού .

∆εν έγινε πρόβλεψη αποχώρησης προσωπικού .
Από τη λήξη της κλεισµένης χρήσεως µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως,
δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη
πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά µε αύξηση του τζίρου µήνα µε τον µήνα και
θετική εξέλιξη των στόχων της ∆ιοίκησης.
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση
εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιµελής έχω την τιµή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής
Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισµό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 µαζί µε το κατά
νόµο προσάρτηµα και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε την ελπίδα ότι θα εγκριθούν
όπως έχουν.
.
Θεσσαλονίκη, 31/03/2016
Η ∆ιαχειρίστρια

Ελένη Λατσίνογλου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΞΕΝΚΟΠΦ Ι.Κ.Ε
δ.τ. DEUTSCHE METZGEREI OCHSENKOPF GERMANFOODS P.C

αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131367506000 ΑΦΜ 800596106
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
Ισολογισμός Β5 για (πολύ μικρές οντότητες)
Περιουσιακά στοιχεία

2015

2014

8.588,39

3.445,68

685,74

140,41

Απομειωμένα

7.902,65

3.305,27

Απαιτήσεις

85.871,63

61.750,27

Σύνολο ενεργητικού

93.774,28

65.055,54

Κεφάλαια και αποθεματικά

49.035,59

33.227,63

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

44.738,69

31.827,91

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

93.774,28

65.055,54

Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/03/2016
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ351144

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΑΔΑΜ
Α.Δ.Τ ΑΑ258037
Α.Μ.Ο.Ε 5527 Α ΤΑΞΗΣ

