A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING , ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΩΑΔΟΣ 34 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2015 - 31.12.2015)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία [A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
1. Διάταξη 29§3 του Ν.4308/2014. Γενικές πληροφορίες για την οντότητα.
- Επωνυμία της οντότητας: A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Νομικός τύπος της οντότητας: I.K.E.
- Περίοδος αναφοράς:1.1.2015 έως 31.12.2015.
- Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: ΤΡΩΑ∆ΟΣ 34 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Δημόσιο μητρώο οντότητας: Γ.Ε.ΜΗ 125173301000
- Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας: [ΝΑΙ ΟΧΙ]
- Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: [ΝΑΙ ΟΧΙ]
- Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με το νόμο
4308/2014: Πολύ Μικρή.
- Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014: [ΝΑΙ
ΟΧΙ]
2. Διάταξη 29§4 του Ν.4308/2014. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της δραστηριότητας.
[Η οικονομική αβεβαιότητα της χώρας.]
3. Διάταξη 29§5 του Ν.4308/2014. Λογιστικές Πολιτικές. Αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λαθών.
[Δεν υπάρχουν.]
4. Διάταξη 29§6 του νόμου Ν.4308/2014. Παρέκκλιση από τις διατάξεις των ΕΛΠ.
[Δεν έχει γίνει.]
5. Διάταξη 29§7 του νόμου Ν.4308/2014. Περιουσιακά στοιχεία/υποχρεώσεις με σχέση με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
[Δεν υπάρχουν.]
6. Διάταξη 29§8 του νόμου Ν.4308/2014. Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
- Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί
επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
- Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
- Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
- Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
- Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων
στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.
- Λοιπές μεταβολές.
[Όπως επισυνάπτεται στην παρούσα κατάσταση.]
7. Διάταξη 29§9 του νόμου Ν.4308/2014. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου.
[Δεν υπάρχουν.]
8. Διάταξη 29§10 του νόμου Ν.4308/2014. Πληροφορίες σε περίπτωση επιμέτρησης χρημ/κων μέσων στην τιμή κτήσης.
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:
- Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.
- Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.
- Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα
αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές
εύλογης αξίας).
- Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με
ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.
- Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους,
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την
πιθανότητα μελλοντικών Χρηματοροών.
- Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω
στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.
[Δεν υπάρχουν χρηματοπιστωτικά μέσα.]
9. Διάταξη 29§11 του νόμου Ν.4308/2014. Πληροφορίες σε περίπτωση επιμέτρησης χρημ/κων μέσων στην τιμή κτήσης.
Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης:
- Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:
Α.1) Η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του
άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και
Α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.
- Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη
αξία τους:

Β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων ομάδων των
επιμέρους αυτών στοιχείων και
Β.2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν
στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας.
[Δεν υπάρχουν χρηματοπιστωτικά μέσα.]
10. Διάταξη 29§12 του νόμου Ν.4308/2014. Πληροφορίες για την καθαρή θέση της οντότητας.
Για την καθαρή θέση της οντότητας:
- Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί.
- Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε
κατηγορίας τίτλων.
- Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου.
- Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης
ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν.
- Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσιάστηκε στην
περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.
- Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η
λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.
[ Η καθαρή θέση της εταιρείας απεικονίζεται στον πίνακα καθαρής θέσης του Ισολογισμού 31.12.2015.]
11. Διάταξη 29§13 του νόμου Ν.4308/2014. Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις της οντότητας.
[Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση]
12. Διάταξη 29§14 του νόμου Ν.4308/2014. Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από 5 έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
[Δεν υπάρχουν]
13. Διάταξη 29§15 του νόμου Ν.4308/2014. Διακανονισμοί οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό.
[Δεν υπάρχουν]
14. Διάταξη 29§16 του νόμου Ν.4308/2014. Δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
[Δεν υπάρχουν]
15. Διάταξη 29§17 του νόμου Ν.4308/2014. Έσοδα-έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.
[Δεν υπάρχουν]
16. Διάταξη 29§18 του νόμου Ν.4308/2014. Τόκοι που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών.
[Δεν λογίσθηκαν τόκοι σε επαύξηση αξίας κτήσεως]
17. Διάταξη 29§19 του νόμου Ν.4308/2014. Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών.
[Δεν υπάρχουν κέρδη χρήσεως ]
18. Διάταξη 29§20 του νόμου Ν.4308/2014. Ποσό καταβληθέντων μερισμάτων.
[Δεν υπάρχουν]
19. Διάταξη 29§21 του νόμου Ν.4308/2014. Λογιστικός χειρισμός ζημιών.

[Ζημιές χρήσεως ποσό -383,22€ ]
20. Διάταξη 29§22 του νόμου Ν.4308/2014. Στοιχεία για αναβαλλόμενη φορολογία.
[Δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία]
21. Διάταξη 29§23 του νόμου Ν.4308/2014. Πληροφορίες για τους απασχολουμένους στην οντότητα.
Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες :
Α) Ο μέσος όρος των απασχολουμένων.
Β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία.
Γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου,
γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:
Γ1) Μισθοί και ημερομίσθια.
Γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις.
Γ3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
[Υπαλληλικό προσωπικό 0 άτομα
Εργατοτεχνικό προσωπικό 0 άτομα
Σύνολο εργαζομένων 0 άτομα
Μισθοί ακαθάριστες αποδοχές ποσό 0,00€
Ημερομίσθια ακαθάριστες αποδοχές ποσό 0,00€
Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών 0,00€
Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων μισθωτών ποσό 0,00€
Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων ημερομισθίων ποσό 0,00€
Σύνολο κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών 0,00€]
22. Διάταξη 29§24 του νόμου Ν4308/2014. Πληροφορίες για τον κύκλο εργασιών.
[Πωλήσεις Υπηρεσιών ποσό 1.250,00€
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.250,00€]
23. Διάταξη 29§25 του νόμου Ν4308/2014. Προκαταβολές, πιστώσεις που χορηγήθηκαν, δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
[Δεν υπάρχουν]
24. Διάταξη 29§26 του νόμου Ν4308/2014. Στοιχεία οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος
εταίρος.
[Δεν υπάρχουν]
25. Διάταξη 29§27 του νόμου Ν4308/2014. Στοιχεία οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις του τελικού συνόλου
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική.
[Δεν υπάρχουν]
26. Διάταξη 29§28 του νόμου Ν4308/2014. Στοιχεία οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις του μερικού συνόλου
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική.
[Δεν υπάρχουν]

27. Διάταξη 29§29 του νόμου Ν4308/2014. Τόπος στον οποίο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί τις ενοποιημένες
καταστάσεις.
[Δεν υπάρχουν ενοποιημένες καταστάσεις]
28. Διάταξη 29§30 του νόμου Ν4308/2014. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
Δεσμεύσεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη.
[Δεν υπάρχουν αμοιβές και δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις]
29. Διάταξη 29§31 του νόμου Ν4308/2014. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
[Δεν υπάρχουν.]
30. Διάταξη 29§32 του νόμου Ν4308/2014. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου της οντότητας.
[Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση]
31. Διάταξη 29§33 του νόμου Ν4308/2014. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων υποχρεώσεων, τα οποία
θα διατεθούν στο προσεχές διάστημα (στους επόμενους 12 μήνες).
[Δεν υπάρχουν]
32. Διάταξη 29§34 του νόμου Ν4308/2014. Δήλωση της επιλογής της κατάρτισης συνοπτικών καταστάσεων.
[Δεν θα καταρτισθούν συνοπτικές καταστάσεις]
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Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου
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Μικτή λογιστική λογιστική αξία 01.01.2015
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Ανάστροφες απομειώσεις
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
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