
Παράγραφος 

άρθρου 29 
Περιεχόμενο 

3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

β) Α.Ε. 

γ) 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 

δ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΛΑΡΙΣΑ,  

ε) Αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 026525240000  

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

ζ) Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση,  

η) Η οντότητα θεωρείται μικρή, σύμφωνα με το νόμο. 

θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

το νόμο. 

4 Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

5 Η οντότητα ακολουθεί την μέθοδο της τελευταίας τιμής κτήσης για την επιμέτρηση 

των παγίων και εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων της, η οποία δεν έχει 

αλλάξει κατά την διάρκεια της ζωής της. 

6 Η οντότητα δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του νόμου για να 

εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 

παρουσίασης. 

7 Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση να σχετίζεται με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

8 
Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων: 

α) Το κόστος κτήσης. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των 

παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την 

διάρκεια της περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 

ζ) Λοιπές μεταβολές. 



10 Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης κονδυλίου στην εύλογη αξία σύμφωνα με το 

άρθρο 24. 

13 Δεν υπάρχει χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 

παρέχονται από την οντότητα. 

14 Δεν υπάρχουν ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά 

από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

16 
Δεν υπάρχει ποσό χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

17 Δεν υπάρχει ποσό εσόδων ή εξόδων που είναι ιδιαιτέρου ύφους ή ιδιαίτερης 

συχνότητας ή σημασίας και δεν έχει γίνει κανένας συμψηφισμός μεταξύ αυτών. 

18 Δεν υπάρχει ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου. 

23 Ο μέσος όρος των απασχολούμενων από την οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου 

είναι 29 

25 Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών καν πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. 

 



Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. του 2018 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 

ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. της 31-12-2018 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 2018 2017 

Ενσώματα πάγια 1,2   

    Ακίνητα  289.788,31 302.261,36 

    Μηχανολογικός εξοπλισμός  755.994,42 683.618,49 

    Λοιπός εξοπλισμός  185.595,66 154.375,94 

Σύνολο  1.231.378,39 1.140.255,79 

Άυλα πάγια στοιχεία 1,2   

    Λοιπά άυλα  __________ _________ 

Σύνολο    

    
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 1,2   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

    Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  11.000,00 11.000,00 

Σύνολο  11.000,00 11.000,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  1.242.378,39 1.151.255,79 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα    

    Προκαταβολές για αποθέματα  76.743,33 91.143,52 

    Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  384.999,58 179.148,90 

    Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   11.638,51 

Σύνολο  461.742,91 281.930,93 

    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    

    Εμπορικές απαιτήσεις  669.188,89 737.310,35 

    Λοιπές απαιτήσεις  281.290,51 409.179,54 

    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.064.622,53 1.132.056,45 

Σύνολο  2.015.101,93 2.278.546,34 

    

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  2.476.844,84 2.560.477,27 

σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)  3.719.223,23 3.711.733,06 

 



 

 

Καθαρή θέση 

Καταβλημένα κεφάλαια   

Κεφάλαιο 620.000,00 620.000,00 
Σύνολο 620.000,00 620.000,00 

   

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

   Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                     287.854,13            282.985,50 

   Αφορολόγητα αποθεματικά 

 
271.402,45 

   Αποτελέσματα εις νέο 1.847.532,14 1.982.680,43 
Σύνολο 2.135.386,27 2.537.068,38 

 

  Σύνολο καθαρής θέσης 2.755.386,27 3.157.068,38 

   

Προβλέψεις   

   Λοιπές προβλέψεις ___________ __________ 

Σύνολο προβλέψεων   

   

Υποχρεώσεις   

   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

      Τραπεζικά δάνεια -1.694,54 1.545,35 
      Εμπορικές υποχρεώσεις 390.149,80 478.799,44 
      Φόρος εισοδήματος 

        Λοιποί φόροι και τέλη 41.119,70 47.401,92 
      Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 23.669,97 7.605,18 
      Λοιπές υποχρεώσεις 510.592,03 19.312,79 
Σύνολο 963.836,96 554.664,68 

 

  Σύνολο υποχρεώσεων 963.836,96 554.664,68 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 3.719.223,23 3.711.733,06 

   

 

 

 



Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. της περιόδου 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.787.848,85 3.270.520,26 

Κόστος πωλήσεων (1.538.525,08) (1.243.984,38) 

Μικτό αποτέλεσμα 2.249.323,77 2.026.535,88 

Λοιπά συνήθη έσοδα  5.308,00 19.382,00 

 2.254.631,77 2.045.917,88 

Έξοδα διοίκησης (68.085,46) (88.050,64) 

Έξοδα διάθεσης (1.691.323,04) (1.416.992,27) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές (2.943,60) (1.278,05) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 14.161,24 25.922,82 

   

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 506.440,91 565.519,74 

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα 88,64 70,25 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (7.739,24) (7.646,45) 

   

Αποτελέσματα προ φόρων 498.790,31 557.943,54 

Φόροι εισοδήματος (146.314,83) (162.795,21) 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 352.475,48 395.148,33 



 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ 2018 

Αθ. Διάκου 9, 412 22, Λάρισα - Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 026525240000 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
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. 

 

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 ζώή 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: 

 

       α/α     Περιγραφή    Συντελεστής απόσβεσης 

(1)   Μηχανολογικός εξοπλισμός   10% 

(2)   Μεταφορικά μέσα    12% 

(3)   Εξοπλισμός Η/Υ    20% 

 



4. 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. 

5. 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. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

7. 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.  

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, 

βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στην αξία κτήσεως. 

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις 

εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

10. 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. 

11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιμης αξίας. 

12. Οι 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. 



13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

15. 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. 

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

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

17. Διαφορές 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. 

18. 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. 

19. 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. Τα 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. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών 

συμβατικών όρων. 



20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 του 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 ενσωμάτων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

 bn Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Επενδυτικά ακίνητα 
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Αξία κτήσης                

Συντελεστής απόσβεσης 0% 4%  0% 4%  10% 10% 12%  10% 10% 10% 10%  

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 311.826,16 311.826,16 0,00 0,00 0,00  1.752.465,04 81.692,74 563.186,17 644.878,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.709.170,11 

Προσθήκες 2017 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00   0,00 0,00 0,00 1.752.465,04 81.692,74 563.186,17 644.878,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες 2018 (31-12-2018) 0,00   0,00 0,00 0,00 172.641,16 0,00 55.784,66 55.784,66 0,00 0,00 0,00 0,00 228.429,82 

Μειώσεις 2018(31.12.2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2018 0,00 311.826,16 311.826,16    1.925.110,20 81.692,74 616.970,83 698.663,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.599,93 

Αποσβέσεις 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1-1-2018  9.564,80 9.564,80 0,00 0,00 0,00 1.068.846,55 67.817,98 422.684,99 490.502,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.914,32 

Αποσβέσεις 2018  12.473,05 12.473,05 0,00 0,00 0,00 100.269,23 4.772,02 17.792,92 22.564,94 0,00 0,00 0,00 0,00 135.307,22 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018  22.037,85 22.037,85 0,00 0,00 0,00 1.169.115,78 72.590 440.477,91 513.067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.221,54 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018  22.037,85 22.037,85 0,00 0,00 0,00 1.169.115,78 72.590 440.477,91 513.067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.221,54 

Απομειώσεις 

Σωρευμένες απομειώσεις 1-1-2018 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 

Απομειώσεις 2018 (31.12.2018) 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 

Σωρευμένες απομειώσεις 

31.12.2018 
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 

                

Λογιστική ΑΞΙΑ 31-12-2018 0,00 289.788,31 289.788,31 0,00 0,00 0,00 755.994,42 9.102,74 176.492,92 185.595,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.378,39 



2. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2018 ανήλθε σε 29 απασχολούμενους. 
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