Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της Υποδοµών και ∆ικτύων Α.Ε. της 31.12.2018 5η εταιρική χρήση
ΑΡ. ΓΕΜΗ 126943301000
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο

Σηµ.
1, 2

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

1, 2

2018

2017

0,00
295.928,41
0,42
295.928,83

0,00
137.186,78
0,42
137.187,20

250,00

250,00

0,00

0,00

296.178,83

137.437,20

0,00

0,00

191.728,58
0,00
704.157,26
0,00
960,00
263.817,11

271.668,52
960,00
789.264,12
0,00
0,00
310.697,34

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

1.160.662,95

1.372.589,98

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

1.160.662,95

1.372.589,98

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)

1.456.841,78

1.510.027,18

Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

429.205,00

429.205,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο

13.540,72
282.790,44
296.331,16

7.740,69
172.589,94
180.330,63

Σύνολο καθαρής θέσης

725.536,16

609.535,63

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

0,00
594.905,84
50.130,04
59.313,23
6.042,01
20.898,69
15,81
731.305,62

0,00
624.062,78
0,00
84.585,57
36.028,01
155.799,38
15,81
900.491,55

Σύνολο υποχρεώσεων

731.305,62

900.491,55

1.456.841,78

1.510.027,18

Καθαρή θέση

Υποχρεώσεις

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Αθήνα 26 Ιουλίου 2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΦΜ: 027567815
O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ:103889259

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης

Κατάσταση Αποτελεσµάτων της εταιρείας Υποδοµών και ∆ικτύων Α.Ε.
Περίοδος Χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 (5η εταιρική χρήση)
Αριθµός ΓΕΜΗ 126943301000
Σηµ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2018
1.531.395,46
-1.113.226,71
418.168,75
0,00
418.168,75
-215.463,46
-25.625,56
-12.587,74
0,00
0,00
0,00
2.500,66
166.992,65
5,71
-867,79
166.130,57
-50.130,04
116.000,53

2017
1.214.569,56
-1.026.150,55
188.419,01
0,00
188.419,01
-197.363,40
-3.189,33
-3.611,46
0,00
-493,79
0,00
560,54
-15.678,43
6,14
-517,47
-16.189,76
-1.000,00
-17.189,76

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΑΦΜ: 027567815

Αρ.Αδείας 97508 Α' Τάξης
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ:103889259

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεσολογγίου 12 , 19005 , Νέα Μάκρη
Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 126943301000, ΑΦΜ 800518466
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29 Ν.4308/2014)1
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου
4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συµφωνία µε το νόµο 4308/2014.

1

Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του
συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης)
είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και
ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης
4%, που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

3.

Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης, µείον αποσβέσεις
και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι
µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω
συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική
ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισµός

(2)

Μεταφορικά µέσα

(3)

Εξοπλισµός Η/Υ

Συντελεστής απόσβεσης
10%
12% ή 16%
20%

Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση
την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη
(συντελεστής απόσβεσης 10%).

5.

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται
στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η
απόσβεση των αύλων στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης
γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά

καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή, ή µε ωφέλιµη
οικονοµική ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιµετρώνται
στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 10%, και
µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι
µόνιµου χαρακτήρα.
6.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συµµετοχικοί τίτλοι επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα.
Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα
αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών.

7.

Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και
απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου
χαρακτήρα.

8.

Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος
διάθεσης

αυτών,

αναγνωρίζεται

ως

κέρδος/ζηµία

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων.
9.

Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και
υλικά, βιολογικά αποθέµατα) επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ αξίας
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης των
αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. H ζηµία
που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία, όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης,
αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών
αποµείωσης αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι
«Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος
κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης.
11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα
ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα
χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες
αποµείωσης.
12. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία aναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ
κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.
13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία
ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα
στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους.
15. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά.
16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή
εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές
επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα αποτελέσµατα ως έσοδα,
στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της
λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην
οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα.
17. Οι

µη

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί
για το διακανονισµό τους.

18. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον
διακανονισµό

των

µη

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων,

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει
της φορολογικής νοµοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήµατος και προσαυξήσεις.
20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονοµικά
οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής.
Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την µέθοδο της
ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του
δουλευµένου. Tα µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση
άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο
όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως
έσοδα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.
21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του
δουλευµένου.
22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε
την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη
νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο
κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. Oι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών

στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία
µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της
περιόδου που προκύπτουν.
23. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών,
αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και
της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την
έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και
µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται
αναδροµικά.
25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και
τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και
των αύλων παγίων.
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 2016
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2017
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2017
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 2017
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2018
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 2018
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2016
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2017
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ 2017
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2017
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ 2018
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2018
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ AΞΙΑ 2017
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2018

ΓΗ

ΚΤΗΡΙΑ

0%

4%

ΛΟΙΠΟΣ ΜΕΤ/ΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12%
10%
ή 20% για Η/Υ

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 € 98.420,26 €
0,00 € 40.104,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 138.524,38 €
0,00 € 129.850,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 268.374,38 €

15.914,52 €
22.500,00 €
8.414,52 €
30.000,00 €
50.510,00 €
0,00 €
80.510,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

18.063,17 €
10.774,01 €
0,00 €
28.837,18 €
17.357,39 €
0,00 €
46.194,57 €

1.163,11 €
1.757,62 €
420,73 €
2.500,00 €
4.260,98 €
0,00 €
6.760,98 €

0,00 €
0,00 €

0,00 € 109.687,20 €
0,00 € 222.179,81 €

27.500,00 €
73.749,02 €

ΣΥΝΟΛΟ

114.334,78 €
62.604,12 €
8.414,52 €
168.524,38 €
180.360,00 €
0,00 €
348.884,38 €
0,00 €
19.226,28 €
12.531,63 €
420,73 €
31.337,18 €
21.618,37 €
0,00 €
52.955,55 €
0,00 €
137.187,20 €
295.928,83 €

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ
ΠΑΓΙΑ
10%
10%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

137.187,20 €
295.928,83 €

ΣΥΝΟΛΟ

114.334,78 €
62.604,12 €
8.414,52 €
168.524,38 €
180.360,00 €
0,00 €
348.884,38 €
0,00 €
19.226,28 €
12.531,63 €
420,73 €
31.337,18 €
21.618,37 €
0,00 €
52.955,55 €
0,00 €
137.187,20 €
295.928,83 €
137.187,20 €
295.928,83 €

Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν
2.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (παρ. 14
άρθρου 29)

Από το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας, δεν υπάρχει ποσό
που να καθίσταται ληξιπρόθεσµο µετά από πενταετία
3.

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις εκτός ισολογισµού
4.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2018 ανήλθε σε 10
απασχολούµενους (προηγούµενη χρήση 13).
5.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(παρ. 25 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν
Αθήνα 26/07/2019
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