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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως
1 Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017

Ισολογισμός
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

30/6/2017
120.717,85
0,00
0,00
0,00
0,00
142.961,67
108,31
242.048,90
505.836,73

30/6/2016
120.717,85
0,00
0,00
0,00
0,00
144.694,53
572,37
247.255,03
513.239,78

492.968,65
0,00
12.868,08
505.836,73

495.529,18
0,00
17.710,60
513.239,78

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,
προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων
στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

30/6/2017
0,00
0,00

30/6/2016
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-4.156,81
0,00
2.596,28
-1.560,53
-1.000,00
-2.560,53

-5.425,73
0,00
3.418,10
-2.007,63
0,00
-2.007,63

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 30ης Ιουνίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.7.2016 - 30.6.2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: Ακτή Μιαούλη 41, 185 35 Πειραιάς
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 7596/02/Β/86/1475.
ΓΕ.ΜΗ.: 044330607000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία: Πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 1 παρ. 2α και 2β.
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ια)Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Οι εταιρεία μισθώνει γραφείο στον 1° όροφο του ακινήτου επί της Ακτής Μιαούλη 41, στον
Πειραιά που χρησιμοποιεί ως έδρα και για το οποίο καταβάλει € 62,16/μήνα, ήτοι € 745,92
ετησίως.
β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσεις
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει
συνοπτικό ισολογισμό (υποδ. Β5) και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (υποδ. Β6).

5. Αρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές
οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του
υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο
προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να
έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2017
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