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ΤΟΝ Ν.4308/2015 

 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης ) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ  

 

 

        31/12/2016 31/12/2015 

Περιουσιακά στοιχεία        

Πάγια                4.417,77        2.804,87 

Μείον Αποσβεσμένα             1.175,23            921,47 

Σύνολο Παγίων              3.242,54           1.883,40 

Απαιτήσεις              -9.197,64          -106,17 

Λοιπά             29.904,95      22.333,87 

Σύνολο ενεργητικού            23.949,85      24.111,10 

 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  

Κεφάλαια και αποθεματικά            17.427,07      16.899,05 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             6.522,78         7.212,05 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων                        23.949,85              24.111,10 

 

 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

 

          31/12/2016  31/12/2015 

Κύκλος εργασιών            26.845,54        31.060,58 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων             253,76           921,47  

Άλλα έξοδα και ζημιές            25.311,15             27.520,34 

Τόκοι ( καθαρό ποσό)                  -75,00            -39,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων              1.205,63               2.579,77 

Φόροι                   677,61           775,67 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                528,02               1.804,10 
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Προσάρτημα των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 

 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η οντότητα με την επωνυμία HORIZON ACTIVITIES IKE είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία , ιδρύθηκε την 06 

Μαρτίου 2015 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 133700343000.  

Η έδρα της οντότητας είναι στη διεύθυνση Νυδρί,  Λευκάδας. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016   

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

δραστηριότητα . Η διοίκηση της οντότητας έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να λειτουργήσει την οντότητα ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού .  

Η οντότητα κατατάσσεται στις Πολύ μικρές του άρθρου 1 της παρ. 2α και 2β του Ν.4308/2014. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 και τη Λογιστική Οδηγία που έχει εκδοθεί και οι πληροφορίες που παρέχονται στο προσάρτημα γίνονται 

με βάση την παρ.8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 όπου η οντότητα ως πολύ μικρή παρέχει τις πληροφορίες μόνο 

των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29. 

 

2. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 δεν υφίσταται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή 

ενδεχόμενες επιβαρύνσεις ( ενδεχόμενες υποχρεώσεις ) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό .  

Επιπρόσθετα , δεν υφίσταται δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία 

καθώς η οντότητα διανύει τα πρώτα έτη λειτουργίας της .  

 

3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 δεν υφίσταται ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 

χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων ούτε ποσά που επιστράφηκαν , 

διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης , καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , 

με οποιαδήποτε εγγύηση .  

 

 

ΛΕΥΚΑΔΑ 31/07/17 

 

 

 

Ο Διαχειριστής       Ο Λογιστής  

                           ΣΠΗΡΜΑΝ ΣΤΗΒΕΝ- ΠΗΤΕΡ           ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

                ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  Α’  70368 


