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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από
01/01/2016 έως 31/12/2016 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 038794205000
Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ νομικής μορφής με
την

επωνυμία

ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΤΟΙΜΩΝ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΜ. 999124250 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038794205000 επί
της οδού 3ο ΧΙΛ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑ 0 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
συνέταξε

ατομικές

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

B.1

και

κατάσταση

αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος ( Β.2.1 ή Β.2.2 ) που απεικονίζουν
σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από
01/01/2016 έως 31/12/2016.
Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι
υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και B.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.
Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)
Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ

άρθρου 29 )

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

άρθρου 29 )

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 )
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)

ΜΙΚΡΗ
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 )

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες
που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού
κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και
επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

Ιδιοχρησιμoποιούμενα ακίνητα

2
10.
Γη (οικόπεδα)
-1
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

65.388,06

0,00

95.673,53

0,00

0,00
0,00

59.982,38
3.826,94

0,00

0,00

63.809,32

65.388,06

0,00

31.864,21

13.
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

11.
12.
Διαμορφώσεις γης
Κτήρια - τεχνικά
υποκείμενες σε
έργα
απόσβεση
-2
-3

14. Μεταφορικά
μέσα

-4
390402.47

15. Λοιπός
εξοπλισμός

-5
31690.36
28121.78

-6
251258.15
27952.11

169.096,14

59.812,14

279.210,26

385938.96
1.689,79
221352.15

23919.94
1610.16

200.128,56
14.756,17

166.276,60

25.530,10

214.884,73

2.819,54

34.282,04

64.325,53

221306.33

Επενδυτικά ακίνητα
16. Κτήρια 16. Γη (οικόπεδα)
τεχνικά έργα

17. Βιολογικά
στοιχεία

Λοιπά ενσώματα
(εάν υπάρχουν)

3
-7

-8

Μικτή λογιστική αξία
01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία
31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2016

-9

-10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άϋλα
18.01 Δαπάνες
ανάπτυξης
-11
Μικτή λογιστική αξία
01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία
31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2016

18.02 Υπεραξία

18.03 Λοιπά άϋλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

-12

-13

-14

61709.96
33323.94
258.80

0,00

0,00

94.775,10

0,00

0,00

12373.85
12187.66

0,00

24.461,51

24461.51

0,00

-24.461,51

70313.59
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Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία ( Παρ. 10

άρθρου 29 )

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις ( Παρ. 13
άρθρου 29 )

Δεν υφίστανται.
Δεν υφίστανται.

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται
απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του
ισολογισμού. ( Παρ. 14 άρθρου 29 )

Δεν υφίστανται.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16

Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών
μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.

άρθρου 29 )

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας ( Παρ. 17 άρθρου 29 )
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Δεν υφίστανται.

Παρ. 18 άρθρου 29 )

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25

άρθρου 29 )

άρθρου 29 )

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34
άρθρου 29 )

Σημειώσεις

31
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών
αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας
3ο ΧΙΛ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑ 0 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 09/08/2017

