
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία  κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.  Aξία
Ποσά  κλειόμ.  
χρήσης  2013

Β.ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.  ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.  Λοιπά  έξοδα  εγκατάστασης 20.067,82 705,94 19.361,88 Ι.  Μετοχικό  κεφάλαιο

1.Καταβλημένο 24.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 24.000,00
ΙΙ.  Ενσώματες  ακινητοποιήσεις
6.  Έπιπλα  &  Λοιπός  εξοπλισμός V.  Αποτελέσματα  εις  νέο

100,00 6,67 93,33 Υπόλοιπο  ζημιών      χρήσεως  εις  νέο -9.858,60
Σύνολο  ακινητοποιήσεων  (ΓΙΙ) 100,00 6,67 93,33 -9.858,60
ΣΥΝΟΛΟ  (Γ)  ΠΑΓΙΟΥ  ΕΡΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93,33 Σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων  (ΑΙ+ΑΙV+AV) 14.141,40

Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.  Απαιτήσεις II.  Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις
7.  Ελληνικό  Δημόσιο 5.577,76 1.  Προμηθευτές 22.431,87

5.577,76 5.  Υποχρεώσεις  από  φόρους  τέλη 485,00
6.  Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 412,32

IV.  Διαθέσιμα 11.  Πιστωτές  διάφοροι 184,38
1.  Ταμείο 12.622,00 23.513,57
2.  Καταθέσεις  όψεως  και  προθεσμίας 0,00 Σύνολο  υποχρεώσεων  (ΓII) 23.513,57

12.622,00
18.199,76

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε) 37.654,97 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Γ) 37.654,97

Ι.  Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως
Ποσά  κλειόμ.  
χρήσης  2013

Κύκλος  εργασιών  (πωλήσεις) 0,00 Ζημιές  Χρήσεως -9.858,60
Μείον:  Κόστος  πωλήσεων 0,00 Υπόλοιπο  ζημιών  εις  Νέο -9.858,60
Μικτά  αποτελέσματα  (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως 0,00
Πλέον:  Άλλα  έσοδα  εκμετάλλευσης 0,00
Σύνολο 0,00
Μείον:            1.Έξοδα  διοικητικής  λειτουργίας 8.505,25

3.  Έξοδα  λειτουργίας  διαθέσεως 1.353,35 9.858,60

Μερικά  αποτελέσματα  (ζημίες)  εκμεταλλεύσεως -9.858,60
Πλέον:  4.Πιστωτικοί  τόκοι  &  συναφή  έσοδα 0,00
Μείον:  3.  Χρεωστικοί  τόκοι  &  συναφή  έξοδα   0,00 0,00
Ολικά  αποτελέσματα  (ζημίες)  εκμεταλλεύσεως -9.858,60

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ  (ή  μείον):  Έκτακτα  αποτελέσματα
1.  Έκτακτα  και  ανόργανα  έσοδα 0,00
3.  Έσοδα  προηγούμενων  χρήσεων 0,00
Μείον:  1.Έκτακτα  &  ανόργανα  έξοδα 0,00
                    2.  Έκτακτες  Ζημιές 0,00
                    3.  Έξοδα  Προηγούμνων  Χρήσεων 0,00
                    4.  Προβλέψεις  για  Εκτακτους  Κινδύνους 0,00 0,00
Οργανικά  &  έκτακτα  αποτελέσματα  (ζημιές) -9.858,60

Μείον:  Σύνολο  αποσβέσεων  παγίων  στοιχείων 712,61
-712,61 0,00

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ΚΕΡΔΗ)  ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ -9.858,60

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

Αντωνόπουλος  Ανδρέας
ΑΔΤ  ΑΙ  574484

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ  ΑΗ  523866
Μαρτίνη  Αικατερίνη

  ΑΔΤ  ΑΖ  032612  Αρ.Αδείας  ΟΕΕ  64215
Αντωνοπούλου  Δανάη-Έυα

INSPIRING  CAREER  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2013  (1η  εταιρική  χρήση  02/08/2013-31/12/2013)

  ΓΕ.Μ.Η.:    126482601000

Ποσά  κλειόμενης  χρήσης  2013  

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σύνολο  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  (ΔII+ΔIV)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης  Δεκεμβρίου  2013  (2/8/2013  -31/12/2013)

Ποσά  κλειόμενης  χρήσης  2013

Μείον:  Οι  από  αυτές  ενσωμ.  στο  λειτ.  κόστος


