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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία ελέγχου τροφίµων&ποτών ΑΦΜ. 

094275253 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 – 

Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 22546354000 

 

Η ανωτέρω οικονοµική οντότητα ΑΕ νοµικής µορφής µε την επωνυµία 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία ελέγχου τροφίµων&ποτών  ΑΦΜ. 

094275253 και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 22546354000 επί της οδού ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ 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 01/01/2016 έως 

31/12/2016. 

 
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών 

οντοτήτων 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία ελέγχου τροφίµων&ποτών ( 

∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 094275253, περιόδου από 01/01/2016 έως 
31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 22546354000 ποσά σε € 

 
  2016  2015 

Περιουσιακά στοιχεία     

Πάγια  1.979.966,47  1.977.805,22 

Μείον: Αποσβεσµένα 1.476.449,72  1.470.320,92  

Μείον: Αποµειωµένα 0,00 1.476.449,72 0,00 1.470.320,92 

  503.516,75  507.484,30 

Αποθέµατα  176,30  308.953,88 

Απαιτήσεις  541.356,61  541.601,93 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα  0,00  0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα  30.738,20  72.635,12 

Σύνολο ενεργητικού  1.075.787,86  1.430.675,23 

     

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

Κεφάλαια και αποθεµατικά  757.403,52  814.768,29 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0,00  0,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  318.384,34  615.906,94 

Σύνολο καθαρής θέσης και 
υποχρεώσεων 

 1.075.787,86  1.430.675,23 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία ελέγχου τροφίµων&ποτών ( 

∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 094275253, περιόδου από 01/01/2016 έως 
31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 22546354000 ποσά σε € 

 
 2016 2015 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 105.942,00 146.674,64 

Λοιπά συνήθη έσοδα 3.474,84 3.571,38 

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, 
ηµικατ/µένα) 

-23,70 -15,00 

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών -32.047,49 -34.992,53 

Παροχές σε εργαζόµενους -34.641,05 -46.699,16 

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -6.128,80 -8.381,25 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές -75.973,59 -78.880,89 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.959,33 0,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -18.526,31 -17.800,93 

Αποτέλεσµα προ φόρων -55.964,77 -36.523,74 

Φόροι -1.400,00 -1.400,00 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους -57.364,77 -37.923,74 
 

 
 
Σηµειώσεις Ισολογισµού: 

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της µετοχές είτε η ίδια είτε µε πρόσωπο που ενεργεί 

στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της. 

2. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 

177.600,00€. 

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 757.403,52€. 

 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύµφωνα µε τον Νόµο στις πολύ µικρές οντότητες και είναι 
υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισµού. 
 
 

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύµφωνα µε το άρθ.29 Ν.4308/2014 

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)  άρθρου 29 ) ΝΑΙ 

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)  άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 
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Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ άρθ.1$2α και $2β 

Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)  άρθρου 29 ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ. ( Παρ. 25  άρθρου 29 ) ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16  άρθρου 29 ) ∆εν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συµβάσεις 
λειτουργικών µισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους 
τρίτους. 

Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34  

άρθρου 29 ) 
Συντάχθηκαν οι κατά νόµο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Ν.4308/2014. 

Σηµειώσεις Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή 

λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

 
 

Για την οντότητα ο επιτηδευµατίας 
 

ΒΙΝΝΙΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ, 20/09/2017 
 

Πρόεδρος Πιτσαρής Μάριος-
Άγγελος Α.∆.Τ 

ΑΑ975424/2004  

Αντιπρόεδρος Πιτσαρή Ελένη-
Χριστίνα Α.∆.Τ 

ΑΗ981564/2010  

Λογιστής  Θεοφανόπουλος 
Θεοφάνης Α..∆.Τ 

ΑΕ479527/2007 Αρ.Αδ. 
0030147/Α' Τάξεως 

 


