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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ. 800696129
περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017
Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 136950540000

Η οικονομική οντότητα ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την
επωνυμία AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΑΦΜ. 800696129 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

136950540000 επί της οδού 8ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ συνέταξε

ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν
περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 800696129, περιόδου
από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136950540000 ποσά σε €
2017
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Μείον: Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

2016

23.429,63
11.592,07
0,00

11.592,07
11.837,56
306.759,15
102.033,85
0.00
142.676,71
563.307,27

19.030,41
4713,20
0,00

4.713,20
14.317,21
88.867,22
56.305,70
0,00
31.669,32
191.159,45

84.398,04
0,00
478.909,23

5.656,83
0,00
185.502,62

563.307,27

191.159,45

2
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 800696129, περιόδου από
01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136950540000 ποσά σε €
2017
381.754,22
0,00

2016
197.098,82
961,78

215.796,95

66.555,25

-362.498,34
-54.208,17

-188.523,55
-19.404,33

-6.878,87

-4.713,20

-92.647,36
0,00

-43.263,01
0,00

-577,22

-343,38

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι

80.741,21
-25.015,98

8.368,38
-3.886,79

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

55.725,23

4.481,59

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)
Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)

ΝΑΙ

άρθρου 29 )

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

άρθρου 29 )

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 )

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ. ( Παρ. 25

άρθρου 29 )

άρθρου 29 )

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16

άρθρου 29 )

Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34
άρθρου 29 )

Σηµειώσεις

ο εταίρος

ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ315119

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
∆εν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συµβάσεις
λειτουργικών µισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους
τρίτους.
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.

ο διαχειριστής

ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ101210

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΗ

2017
3η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΣ AGRICOM MΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Κύριε Μποτσαρόπουλε Θεοχάρη
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2017 της
εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Αγορές
Μισθοδοσία
Λοιπά έξοδα
φόροι

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποσβέσεις
Κέρδη χρήσης
Φόρος Εισοδήματος

2017
203.175,11
178.579,11
33,86
362.498,34
54.208,17
88.484,51
3.656,76
611,08
6.878,87
80.741,21
25.015,98

2016
155.864,44
41.234,38
970,17
188.523,55
19.404,33
41.262,89
2.000,12
351,77
4.713,20
8.368,38
3.886,79

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/17 κρίνεται ικανοποιητική
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό €

84.398,04

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως εξής
α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2017

31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

551.469,71
563.307,27

97,899%

176.842,24
191.159,45

92,510%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

11.837,56
563.307,27

2,101%

14.317,21
191.159,45

7,490%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

84.398,04
478.909,23

17,623%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

ο εταίρος

ο διαχειριστής

Μποτσαρόπουλος Θεοχάρης
ΑΔΤ: ΑΕ315119

Χαδουλός Χαδούλης
ΑΔΤ: ΑΒ 101210

5.656,83
185.502,62

3,049%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

478.909,23
563.307,27

85,017%

185.502,62
191.159,45

97,041%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

84.398,04
563.307,27

14,983%

5.656,83
191.159,45

2,959%

5.656,83
14.317,21

39,511%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

84.389,04
11.837,56

712,892%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια
Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

551.469,71
478.909,23

115,151%

176.842,24
185.502,62

95,331%

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
(κυκλ.ενεργ.-βραχ.υποχρ)
Κυκλοφορούν ενεργητικό

72.560,48
551.469,71

13,158%

-8.660,38
176.842,24

-4,897%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται
από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

β) Αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

80.741,21
381.754,22

21,150%

8.368,38
197.098,82

4,246%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

80.741,21
381.788,08

21,148%

8.368,38
198.060,60

4,225%

Ο δείκτης καθαρού κέρδους απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά
της έσοδα
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

80.741,21
84.398,04

95,667%

8.368,38
5.656,83

147,934%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

235.052,83
381.754,22

61,572%

75.130,52
197.098,82

38,118%

Ο δείκτης μεικτού κέρδους απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.

ο εταίρος

ο διαχειριστής

Μποτσαρόπουλος Θεοχάρης
ΑΔΤ: ΑΕ315119

Χαδουλός Χαδούλης
ΑΔΤ: ΑΒ 101210

Κόστος πωλήσεων
Αποθέματα 31/12

146.701,39
304.664,17

0,482
758,018871 μέρες

0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
0,00
#ΔΙΑΙΡ./0! μέρες

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων επιτρέπει να δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα
αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση (ταχύτητα διάθεσης &
αντικατάστασης στη χρήση (365 μέρες έτους δια τον αριθμό))
Κύκλος Εργασιών
Απαιτήσεις

381.788,08
102.033,85

3,742 μέρες

0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! μέρες
0,00

Ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων καταδεικνύει αν οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης είναι πολύ μεγάλες σε
σύγκριση με τις πωλήσεις της. Ανάλογος με την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων είναι ο χρόνος δέσμευσης των
απαιτήσεων. Μεγάλη ταχύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων σημαίνει μικρότερη πιθανότητα ζημιών από
επισφαλείς πελάτες. Η παρακολούθηση της τάσης είναι διαχρονικά χρήσιμη για την αξιολόγηση της ποιότητας και της
ρευστότητας των απαιτήσεων.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
(παρατίθεται η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της με ειδικότερη αναφορά στους κινδύνους της αγοράς και γενικότερα
στους επιχειρηματικούς κινδύνους της εταιρείας, καθώς και στα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων αυτών).

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης: Δεν υπάρχει
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα: Η εταιρία δεν έχει λάβει δάνεια
7. Ακίνητα της εταιρίας: Δεν διαθέτει ακίνητα η εταιρία
8. Υποκαταστήματα εταιρείας: Δεν διαθέτει
9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε
να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας
Κύριε Μποτσαρόπουλε,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως
2017

ο εταίρος

ο διαχειριστής

Μποτσαρόπουλος Θεοχάρης
ΑΔΤ: ΑΕ315119

Χαδουλός Χαδούλης
ΑΔΤ: ΑΒ 101210

Ενιαίο βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων Εταίρων – Διαχείρισης της ΑGRICOM MΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΑΦΜ: 800696129 & ΓΕΜΗ:136950540000

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων
Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου (100%) της Αgricom Μποτσαρόπουλος Μον. ΙΚΕ,
Μποτσαρόπουλου Θεοχάρη (ΑΦΜ122024687) έγινε στη έδρα της εταιρίας(8Ο χιλ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας Βόλου) την 10 9 2018 & ώρα 7:00 μμ
Θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017

Θέμα 2ο :

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017.

Θέμα 3ο :

Διανομή κερδών

Ο εταίρος αποφασίζει:
1. Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και
λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου
εμφανίζονται κέρδη (3ης) χρήσης 2017 που ανέρχονται στο ποσό των 80741,21 €. O μοναδικός
εταίρος εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2017.
2. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, η Συνέλευση απαλλάσσει
ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσης σε σχέση με τις
οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.
3. Αποφασίζει τη διανομή μερίσματος 8000 € των κερδών χρήσης 2017.
Κέρδη 2017

80741,21

Φόρος εισοδήματος

25018,98

Ζημίες 201….

0

Τακτικό αποθεματικό 483,83
Υπόλοιπο κερδών

55238,4

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύθηκε.
Ο μοναδικός εταίρος

Μποτσαρόπουλος Θεοχάρης

Τηλ. 2410 971711
Δήμος Κιλελέρ 8οχιλ Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου
www.agricom-ike.gr
mail: kbotsaropoulos@gmail.com

ο διαχειριστής

Χαδουλός Χαδούλης

