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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΑΠΟ  18η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ  31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

Προς τους εταίρους της  B.G ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΙΚΕ 
 

 

 
Κύριοι εταίροι, 

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της         εταιρείας 

για την χρήση 18/10/2021-31/12/2021 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις: 

 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 

Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 4.500,00 ευρώ 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 1.539,84 ευρώ. 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας υπήρξε ικανοποιητικός  αφού 

αφορά διάστημα μικρότερο του έτους μιας και ήταν η πρώτη εταιρική χρήση. 

 

Οικονομική θέση της Εταιρείας 

 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική και 

απεικονίζεται στην εικόνα των Οικονομικών Καταστάσεων  της  κλειόμενης     χρήσης. 

 

 

Με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ως : 

 

Ισολογισμός  

B.G. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

                                                               ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                               ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. 

                                     Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 

 
 

 

 

 

            1η ΧΡΗΣΗ (18/10/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)   

   

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 

 

26.797,90 

1.287,87 

25.510,03 

0,00 

5.580,00 

0,00 

2.312,30 

33.402,33 

33.402,33 

31.015,69 

    Χ 

2.386,64 

33.402,33 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   4.500,00 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 

ημικατ/μένα) 
  0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   0,00 

Παροχές σε εργαζόμενους   0,00 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων   1.287,87 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   1.672,29 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)   0,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων   1.539,84 

Φόροι   524,15 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   1.015,69 

      

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 
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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)

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν

(Παρ. 34  άρθρου 29)

Σημειώσεις

Η Διαχειρίστρια 

ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Α.Δ.Τ. ΑΟ029716

ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Αρ.Αδειας Ο.Ε. 36903

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021 (18 Οκτωβρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021)

B.G. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

 Η Λογίστρια

Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και 

καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

του υποδέιγματος Β.6

ΙΚΕ

18/10/2021-31/12/2021

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 6 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 161168103000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση

Καλλιθέα 30/06/2022

Άρθρο 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 άρθρου1 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.

Ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1,ΠΕΡ.2Α,2Β)

Οι χρηματοοικονιμικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη σύμφωνία με τον 

παρόντα νόμο 

Δεν υπάρχει παρέκκλιση

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια



4 
 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

 

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Το 2022 αναμένεται να αυξηθούν τα 

έσοδα της εταιρείας με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. 

 

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 

Δεν υπάρχουν. 
 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 
 

Ακίνητα της εταιρείας 

Η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα. 

 
Υποκαταστήματα εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 
Άλλα σημαντικά γεγονότα 

 

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 31/12/2021 μέχρι την ημέρα την        σύνταξη 

της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την 

οικονομική θέση και την πορεία εργασιών της εταιρείας. 

 

Κύριοι Εταίροι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της   χρήσεως 
2021. 
 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022 

    Με τιμή, 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
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