
Επωνυμία: Ν.ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: TENTOSET
Α.Φ.Μ.: 999533820
Οικονομική χρήση: Χρήση 2020(01-01-2020 - 31-12-2020)
Β.1.1-Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -(στοιχεία στο κόστος κτήσης)  31 Δεκεμβρίου 2020
Πλήθος χρήσεων: 6

 2020 2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   
Ακίνητα 0,00 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 18,62 349,69
Λοιπός εξόπλισμός 9.825,36 11.427,29
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο 9.843,98 11.776,98

Άυλα πάγια στοιχεία   
Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00
Υπεραξία 0,00 0,00
Λοιπά άυλα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00
Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00
Λοιπά 0,00 0,00
Σύνολο Δανείων 0,00 0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 9.843,98 11.776,98

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 177.091,15 145.739,90
Εμπορεύματα 29.886,26 20.949,36
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 152.828,89 156.792,88
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00
Λοιπά αποθέματα 4.951,92 4.875,93



Σύνολο 364.758,22 328.358,07

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 201.135,04 251.999,98
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00
Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24.483,99 32.185,95

Σύνολο 225.619,03 284.185,93

Σύνολο κυκλοφορούντων 590.377,25 612.544,00

Σύνολο ενεργητικού 600.221,23 624.320,98

Καθαρή θέση   
Καταβλημένα κεφάλαια   
Κεφάλαιο 150.000,00 150.000,00
Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00
Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00

Σύνολο 150.000,00 150.000,00

Διαφορές εύλογης αξίας 0,00 0,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων 0,00 0,00
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση 0,00 0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00 0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Αποτελέσματα εις νέο -396.037,55 -411.944,17
Σύνολο -396.037,55 -411.944,17
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης -246.037,55 -261.944,17

Προβλέψεις   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00



Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Δάνεια 96.973,73 166.308,78
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο 96.973,73 166.308,78

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 749.285,05 719.956,37
Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 0,00 0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις 317.603,68 346.902,94
Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00
Λοιποί φόροι & Τέλη 9.501,32 5.431,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 107.726,75 111.219,99
Λοιπές υποχρεώσεις 314.453,30 256.401,53
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα 0,00 0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 749.285,05 719.956,37

Σύνολο υποχρεώσεων 846.258,78 886.265,15

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 600.221,23 624.320,98

ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΜ 5918



Επωνυμία: Ν.ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: TENTOSET
Α.Φ.Μ.: 999533820
Οικονομική χρήση: Χρήση 2020(01-01-2020 - 31-12-2020)
Β.2.1- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2020
Πλήθος χρήσεων: 6

 2020 2019

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 687.450,05 707.813,64
Κόστος πωλήσεων -490.696,16 -479.855,51
Μικτό αποτέλεσμα 196.753,89 227.958,13
Λοιπά συνήθη έσοδα 107,00 85,00

 196.860,89 228.043,13

Έξοδα διοίκησης -16.256,32 -17.750,51
Έξοδα διάθεσης -40.388,79 -69.003,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές -134.758,86 -127.007,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμετρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00
Κέρδος και αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00
Λοιπά  έσοδα και κέρδη 0,00 995,38
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5.456,92 15.276,83
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 846,62 770,01

Αποτελέσματα προ φόρων 4.610,30 14.506,82

Φόροι εισοδήματος 2.200,00 2.200,00

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 2.410,30 12.306,82



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας Ν.ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ

Νομική Μορφή Καμία

Περίοδος αναφοράς Χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020

Διεύθυνση Έδρας
ΣΥΝ.ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ 0 , T.K.
54628

Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής

Αριθμός Μητρώου

Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 ΜΙΚΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε
πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα
προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές
σχετικές διατάξεις)

Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:

Ως μικρή οντότητα κάναμε χρήση της
επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου
16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισε για την
κλειόμενη χρήση Ισολογισμό του
υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση
Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.1.2.

H oντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;

Εξηγήστε τους λόγους γιατί δεν υπάρχει παραδοχή περί συνεχιζόμενης
δραστηριότητας τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού;

Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση; Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών
εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.



Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς
οντότητες.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν
λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό
τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά
για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και
πιστώσεων προς μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά
δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό μελών των συμβουλίων
αυτών.

Έσοδα ή Έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ.17
αρ.29). Υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που επηρεάζουν το αποτέλεσμα;

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων
ή εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα.

Mέθοδος κοστολόγησης αποθεμάτων Μέση τιμή

Mέθοδος αποτίμησης των χρηματοκοικονομικών υποχρεώσεων μακροπρόθεσμης
λήξης

Αποτίμηση με μέθοδο σταθερού επιτοκίου

Επιλογή καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων Όχι

Αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές" και τις "λογιστικές εκτιμήσεις" Όχι

Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων Όχι

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

Οι Λογιστικές Πολιτικές της οντότητας
αναλύονται στο σχετικό παράρτημα Α που
συνοδεύει το παρόν προσάρτημα.

Υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των ΕΛΠ για να εκπληρωθεί η
υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων;

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από την
εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4308/2014 λόγω ανάγκης εκπλήρωσης
της υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης
των χρηματοοικονομικών κατυαστάσεων

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του Ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με
τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων(παρ.7 αρ.29).
Σχετίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση με περισσότερα από ένα
κονδύλια του Ισολογισμού;

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

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το
άρθρο 24 (παρ.10 αρ.29). Εφαρμόσατε επιμέτρηση στην εύλογη αξία;

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24 και δεν
έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία.



Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που
παρέχονται από την οντότητα με ένδειξη της φύσης και της μορφής της
εξασφάλισης (παρ. 13 αρ.29). Υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται
με εξασφαλίσεις;

Δεν υπάρχουν χρέη της οντότητας που
καλύπτονται με εξασφαλίσεις που
παρέχονται από την οντότητα.

Ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού(παρ.14 αρ.29). Υπάρχουν
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από
τη ημερομηνία του ισολογισμού;

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που
καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη
από την ημεορμηνία του ισολογισμού.

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αποθεμάτων
ή υπηρεσιών(παρ.18 άρ.29).

Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι έντοκων
υποχρεώσεων περιόδου που αναλογούν
στην κλειόμενη περίοδο στην αξία κτήσης
αποθεμάτων ή το κόστος κτήσης
υπηρεσιών.

Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (παρ.23α αρ.29).
Ο μέσος όρος του προσωπικού της
οντότητας κατά την κλειόμενη περίοδο
ανήλθε σε 15 απασχολούμενους

Περιλαμβάνεται πίνακας Ενσώματων και Άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων(παρ.8 αρ.29 ).

Δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας των
παγίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12-07-2021

Υπογραφές

ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΜ 5918


