16ο χλµ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, 57001 Θέρµη
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 153315105000
Α.Φ.Μ.: 801276514
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2019
(1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 27/12/2019 - 31/12/2019)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός

65.000,00
352.510,00
4.930,00

Σύνολο

422.440,00

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
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31/12/2019

583,20
583,20

0,00
0,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

423.023,20

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο

0,00
101.781,20
101.781,20

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

0,00
155.953,06
0,00
155.953,06

Σύνολο κυκλοφορούντων

257.734,26

Σύνολο Ενεργητικού

680.757,46
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο οφειλόµενο
Σύνολο

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων
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31/12/2019

30.000,00
30.000,00

0,00
-686,96
-686,96
29.313,04

0,00
650.757,46
0,00
20,74
0,00
666,22
651.444,42
680.757,46
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα

0,00
0,00
0,00

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα & ζηµίες
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων
στοιχείων

-686,96
0,00
0,00
0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων

0,00
-686,96

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων

0,00
0,00
-686,96

Φόροι εισοδήµατος & Τέλος επιτηδεύµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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0,00
-686,96

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ Ι.Κ.Ε. _ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της 31ης ∆εκεµβρίου 2019
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2018)
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
∆υνάµει του από 19-12-2019 ιδιωτικού συµφωνητικού, συστήθηκε η εταιρεία µε την
επωνυµία «ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», µέσω της υπηρεσίας Μίας
Στάσης του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, οπότε και άρχισε την δραστηριότητα
της, µε την έδρα της να βρίσκεται στο 16Ο χλµ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στο ∆ήµο
Θέρµης. Η εταιρεία έχει λάβει αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 153315105000 στις 27/12/2019. Κύριος
σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή εργαλειοµηχανών για κατεργασία µετάλλου µε
λέιζερ.
Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη
για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς 27
∆εκεµβρίου 2019 – 31 ∆εκεµβρίου 2019 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον
νόµο 4308/2014.
Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
3. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
∆εν υπάρχουν.
α) Εγγυήσεις
Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις.
β) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας για τις χρήση 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα
αυτό.
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4. Πληροφορίεςς σχετικά µε το καταβεβληµένο εταιρικό κεφάλαιο τέλους χρήσης, και το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.
Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων την εταιρίας κατά την 31/12/2019 περιλαµβάνεται
στον κατωτέρω πίνακα:
Καταβληµένα κεφάλαια

0,00

Οφειλόµενο κεφάλαιο

30.000,00

Τακτικό Αποθεµατικό

0,00

Αποτελέσµατα χρήσεως 27/12-31/12/2019

-686,96

Ζηµίες εις νέο

-696,96

Σύνολο καθαρής θέσης

5.

29.313,04

Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού

Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού σύµφωνα µε τα κριτήρια µεγέθους
οντοτήτων (άρθρο 2 ν.4308/2014) ανέρχεται σε µηδέν (0) άτοµο την παρούσα περίοδο και
µηδέν (0) άτοµα την προηγούµενη χρήση.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2020
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ Π. ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Α.∆.Τ.: ΑΙ-174828
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ Α. ΣΟΦΙΑ
Α.∆.Τ.: ΑΟ-190810
Α.Μ.Ο.Ε. 0119800 Α' ΤΑΞΗΣ
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