
 

2019 2018

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις 31.000,00 31.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 6.659,09 7.856,39

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.898,77 1.515,74

Σύνολο 40.557,86 40.372,13

Σύνολο κυκλοφορούντων 40.557,86 40.372,13

Σύνολο ενεργητικού 40.557,86 40.372,13

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 51.000,00 45.000,00

Σύνολο 51.000,00 45.000,00

Αποτελέσματα εις νέο -13.759,42 -9.916,84

Σύνολο -13.759,42 -9.916,84

Σύνολο καθαρής θέσης 37.240,58 35.083,16

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.938,44 5.038,61

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 378,84 250,36

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 3.317,28 5.288,97

Σύνολο υποχρεώσεων 3.317,28 5.288,97

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
40.557,86 40.372,13

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  145835127000

KARMYL  Ι.Κ.Ε.                                                       
2η  Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

2η  Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)



 

2019 2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 15.216,54 4.928,65

Κόστος πωλήσεων 7.660,77 5.027,95

Μικτό αποτέλεσμα 7.555,77 -99,30

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

7.555,77 -99,30

Έξοδα διοίκησης 0,00 0,00

Έξοδα διάθεσης -11.345,85 -9.795,81

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -3.790,08 -9.895,11

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -52,50 -21,73

Αποτέλεσμα προ φόρων -3.842,58 -9.916,84

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -3.842,58 -9.916,84

Σημειώσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  145835127000

KARMYL  Ι.Κ.Ε.                                                       

2η  Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

2η  Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)



 

 

Επωνυμία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(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

(Παρ. 4  άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που 

ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία 

των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

(Παρ. 5  άρθρου 29)

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του 

άρθρου 16

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του ισολογισμού

(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.  

(Παρ. 14  άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοσα 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

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.

(Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις   

Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

Ν/4038/2014.

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

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

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύφους.

Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 αυξήθηκε 

κατά την περίοδο με ποσό τόκων ύψους 0  ευρώ.

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά την περίοδο είναι α) 0 Μισθωτοί και  το δε 

κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 0 ευρώ

Ως συνημμένος πίνακας.

Τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα της εταιρείας εμφανίζονται με την τιμή 

κτίσεως πλέον προσθηκών - βελτιώσεων.

Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 0 

ευρώ και δεν καλύπτεται από οποιουδήποτε είδους εξασφαλίσεις.

Δεν υπάρχουν ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που να καθίστανται απαιτητά 

μετά από πέντε ( 5 ) έτη.

Μικρή παρ. 2(a) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014.

KARMYL ΙΚΕ  Ι.Κ.Ε.(ισολογισμός 1η  Εταιρική χρήση)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

1ης Ιανουαρίου 2019 εως 31ηςΔεκεμβρίου 2019

KARMYL ΙΚΕ  Ι.Κ.Ε.(ισολογισμός 1η  Εταιρική χρήση)

ΙΚΕ

01/01/2019-31/12/2019

Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  145835127000

Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

Ν.4308/2014.

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ούτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Οι εγγυητικές επιστολές ανέρχονται στις

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΚΕ                                     Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                 ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

                                                       Α.Μ. ΟΕΕ 0065793 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2019


