
 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΑΦΟΙ  ΠΑΛIΓΓΙΝΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 998398747 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 – Αρ. 

Γ.E.ΜΗ. : 007693401000 

 

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής με την επωνυμία 

ΑΦΟΙ  ΠΑΛIΓΓΙΝΗ ΙΚΕ  ΑΦΜ. 998398747 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007693401000 επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ  56 

15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.1 και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά 

λειτουργία Β.2.1 που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 

01/01/2019 έως 31/12/2019. 

 

 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων 
ΑΦΟΙ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ.:998398747, 

Περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019, Γ.Ε.ΜΗ.:007693401000 
Ποσά σε € 



 

 

 

 

2019 2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 82.033,57 86.095,54

Μηχανολογικός εξοπλισμός 11.581,89 13.898,25

Mεταφορικά Μέσα 33.439,57 33.460,08

Λοιπός εξοπλισμός 9.093,38 9.544,60

Σύνολο 136.148,41 142.998,47

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.284,30 1.879,34

Σύνολο 6.284,30 1.879,34

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 142.432,71 144.877,81

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 118.930,41 139.124,34

Λοιπές απαιτήσεις 90.625,38 32.282,69

Προπληρωμένα έξοδα 1.791,99 1.654,09

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 368.304,22 382.497,52

Σύνολο    579.652,00 555.558,64

Σύνολο κυκλοφορούντων 579.652,00 555.558,64

Σύνολο ενεργητικού 722.084,71 700.436,45

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 20.000,00 20.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 37.334,00 37.334,00

Σύνολο     57.334,00 57.334,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 17.542,32 17.542,32

Αποτελέσματα εις νέο 483.354,58 421.558,07

Σύνολο       500.896,90 439.100,39

Σύνολο καθαρής θέσης 558.230,90 496.434,39

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 480,00 480,00

Σύνολο         480,00 480,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 17.734,72 62.990,39

Εμπορικές υποχρεώσεις 15.935,14 1.904,00

Λοιποί φόροι και τέλη 48.115,62 22.386,05

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 9.215,08 8.001,47

Λοιπές υποχρεώσεις 69.682,95 106.969,75

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.690,30 1.270,40

Σύνολο          163.373,81 203.522,06

Σύνολο υποχρεώσεων 163.853,81 204.002,06

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 722.084,71 700.436,45

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

     Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

   ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ

     ΑΔΤ ΑΜ ΑΔΤ Χ 132542

Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος 

κτήσης)

ΑΦΟΙ  ΠΑΛIΓΓΙΝΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 998398747, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου ( 01/01/2019 - 

31/12/2019 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 007693401000

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

ΑΦΟΙ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ.:998398747, 
Περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019, Γ.Ε.ΜΗ.:007693401000 

Ποσά σε € 
 

2019 2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 731.299,07 895.530,04

Κόστος πωλήσεων (499.594,69) (559.808,50)

Μικτό αποτέλεσμα 231.704,38 335.721,54

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.844,27 5.760,00

237.548,65 341.481,54

Έξοδα διοίκησης (23.015,05) (29.361,98)

Έξοδα διάθεσης (95.917,82) (108.328,17)

Λοιπά έξοδα και ζημιές (7.343,52) (3.913,06)

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων (4.238,71) 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.714,65 182,94

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 109.748,20 200.061,27

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 29,36 9,81

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (3.428,06) (2.027,55)

Αποτέλεσμα προ φόρων 106.349,50 198.043,53

Φόροι εισοδήματος (44.552,99) (74.129,09)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 61.796,51 123.914,44

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

     Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

   ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ

     ΑΔΤ ΑΜ ΑΔΤ Χ 132542

Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

31/12/2019

ΑΦΟΙ  ΠΑΛIΓΓΙΝΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 998398747, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου ( 01/01/2019 - 

31/12/2019 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 007693401000

 



 

 

 

 

 

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 εταιρικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€. 

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 558.230,90€. 

 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και B.2.1 ή Β.2.2) 

Ισολογισμού. 

 
 
 

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

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, ή όχι ;  ( Παρ. 3 (στ)  άρθρου 29 ) 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)  άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)  
άρθρου 29 ) 

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 4  άρθρου 
29 ) 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που 
ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. ( Παρ. 5  άρθρου 29 ) 

Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών 
όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 
16 ( Παρ. 6  άρθρου 29 ) 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 



 

 

 

 

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του Ισολογισμού. ( Παρ. 7  άρθρου 29 ) 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού. 

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων ( Παρ. 8 άρθρου 29 ) 

ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις 
μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια 
της οντότητας. 

 
 



 

 

 

 

  
Ιδιοχρησιμoποιούμενα ακίνητα 

13. 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

14. 

Μεταφορικά 

μέσα 

15. Λοιπός 

εξοπλισμός 

  

Άϋλα 10. 11. 12. 

Επενδυτικά 

ακίνητα 

17. 

Βιολογικά 

στοιχεία 

Γη 

(οικόπεδα) 

Διαμορφώσεις 

γης 

υποκείμενες 

σε απόσβεση 

Κτήρια - 

τεχνικά 

έργα 

16. Κτήρια - 

τεχνικά έργα 

18.01 

Δαπάνες 

ανάπτυξης 

18.02 

Υπεραξία 

18.03 Λοιπά 

άϋλα 

              

Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου             

Τόκοι περιόδου             

Μειώσεις περιόδου             

Μεταφορές             

Λοιπά             

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019 0,00 0,00 113.557,89 24.468,63 46.400,32 64.111,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.039,38 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 01.01.2019 0,00 0,00 26.813,10 10.570,38 6.543,95 45.756,29 0,00 0,00 0,00  0,00  4065,04 

Αποσβέσεις περιόδου  0,00 4.711,22 2.316,36 6.416,80 9.262,24 0,00 0,00   690,04 

Μειώσεις αποσβεσθέντων 

περιόδου             

Απομειώσεις περιόδου             

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου             

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων             

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 0,00 31.524,32 12.886,74 12.960,75  55.018,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.755,08 

και απομειώσεις 31.12.2019             

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2019 0,00  0,00 82.033,57 11.581,89  33.439,57 9.093,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.284,30 

              

                        



 

  

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία ( Παρ. 10  άρθρου 29 ) Δεν υφίστανται. 

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις ( Παρ. 13  

άρθρου 29 ) 
Δεν υφίστανται. 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται 
απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. ( Παρ. 14  άρθρου 29 ) 

Δεν υφίστανται. 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16  άρθρου 29 ) 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών  
μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων. Οι 
δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των 
προβλέψεων του νόμου 2112/20. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2014 έως 2019 και εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα 
των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν 
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη 
υποχρέωση. Εγγυήσεις δεν υπάρχουν. 

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 
σημασίας ( Παρ. 17  άρθρου 29 ) 

Το σημαντικότερο ποσό εσόδου της κλειόμενης χρήσεως είναι 
πωλήσεις υπηρεσιών ποσού € 591.292,79. Τα σημαντικότερα ποσά 
εξόδων της κλειόμενης χρήσεως είναι αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού € 192.037,94, ενοίκια κτιρίων € 45.558,28, έξοδα 
προβολής & διαφήμισης € 42.517,54 και αμοιβές υπεργολάβων 
€34.675,40. 

Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. ( Παρ. 18  άρθρου 29 ) 

Δεν υφίστανται. 

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α  άρθρου 29 ) 7 

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

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. 

 
 

            
Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 
Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία 
πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. Η Εταιρεία  με μέγιστο αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα έχοντας προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
επιχειρηματική λειτουργία της καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της και της κοινωνίας στο σύνολό της. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει 
προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.  
Όσον αφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει αποθέματα τα οποία μπορούν να καλύψουν αυξημένα επίπεδα 
παραγγελιών. Κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, η περαιτέρω εξέλιξη, η διάρκεια και η επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 δεν μπορεί να 
προβλεφθεί. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο των μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και γενικά 
είναι αβέβαιη και ρευστή η κατάσταση στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, οι ποσοτικές και ποιοτικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας από την εξάπλωση του COVID-19 είναι υπό αξιολόγηση, αλλά εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της 
υγειονομικής κρίσης δεν θα επηρεάσουν δραστικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
Η κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στην υψηλή 
ποιότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, πάντα με γνώμονα την προστασία του εργατικού δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο 
της. 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 30/04/2020 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝ. ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  Α. ΚΥΛΙΑΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 105690            Α.Δ.Τ. Χ 132542

ΑΡ ΑΔ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ  
         

 


