
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣ/ΚΗ-ΕΜΠ/ΚΗ ΕΠΕ

ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 561 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α.Φ.Μ.:    099288968

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3864001000

B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

2018 2017Σηµειώσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 63.524,1663.524,16

Μηχανολογικός εξοπλισµός 16.061,6914.605,87

Λοιπός εξοπλισµός 27.090,2025.905,33

Σύνολο 106.676,05104.035,36

Αυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 0,010,01

Σύνολο 0,010,01

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις 6.080,406.080,40

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 1.753,901.753,90

Σύνολο 7.834,307.834,30

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 114.510,36111.869,67
empty

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Εµπορεύµατα 10.864,9715.733,36

Προκαταβολές για αποθέµατα 6.626,0516.403,30

Σύνολο 17.491,0232.136,66

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 674.093,36690.669,40

Λοιπές απαιτήσεις 191.303,93183.300,74

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 90.790,91261.799,76

Σύνολο 956.188,201.135.769,90

Σύνολο κυκλοφορούντων 973.679,221.167.906,56
empty

Σύνολο ενεργητικού 1.088.189,581.279.776,23
empty

empty

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 69.420,0069.420,00

Σύνολο 69.420,0069.420,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 23.140,0023.140,00

Αποτελέσµατα εις νέο 669.687,59708.580,53

Σύνολο 692.827,59731.720,53

Σύνολο καθαρής θέσης 762.247,59801.140,53
empty

empty

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 854,54110.000,00

Εµπορικές υποχρεώσεις 165.846,15246.110,95

Λοιποί φόροι και τέλη 56.512,2095.323,56

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 18.772,4517.958,98

Λοιπές υποχρεώσεις 83.956,659.242,21

Σύνολο 325.941,99478.635,70

Σύνολο υποχρεώσεων 325.941,99478.635,70
empty

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.088.189,581.279.776,23
empty

empty



ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆/ση:Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 60 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο ΛογιστήςΟ Νόµιµος Εκπρόσωπος

ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

TK:15343 ∆ΗΜΟΣ:ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆/ση:ΠΙΝ∆ΟΥ 20

Α∆Τ:ΑΤΧ311007

ΑΦΜ:073890088

ΑΦΜ:051901810

Αρ.Μητρ.Αδ.:Α0005351

,   /  /

∆ΟΥ:ΘΗΒΑΣ
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Επωνυμία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών 

πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα 

για τα επιμέρους στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών της 

καταστάσεων.

(Παρ. 5 άρθρου 29)

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της 

παραγράφου 2 του άρθρου 16

(Παρ. 6 άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΠΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018 (01 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3864001000

 ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

01/01/2018 έως 31/12/2018

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 561,15343,ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με 

στοιχεία ΓΕΜΗ: 3864001000

ΑΦΜ 099288969

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Μικρή (παρ. 4 του άρθρου 2) με διπλογραφικά βιβλία

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με το Ν.4308/2014

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική 

της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Δεν έγινε

Υπάρχει ένα γήπεδο.Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Τα  λοιπά 

ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσεως και οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή 

μέθοδο. Τα άυλα στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή 10%. Ολα τα  λοιπά πάγια 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές 

απαιτήσεις ,προκαταβολές καθώς και λοιπά μη χρηματοοικονομικά 

στοιχεία  αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος και καταχωρίζονται 

όταν καθίστανται δεδουλευμένα. 

Οι χρηματοοικονομικές και οι μη χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά τους ποσά. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων .Τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης 

σύμβασης, με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και βάσει των 

πληρωμών όπως αναφέρονται στην υπογραφείσα σύμβαση. Τα 

έσοδα απο τόκους καθώς και τα  έξοδα αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Η 

διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.



Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού

(Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων

(Παρ. 8 άρθρου 29)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη 

αξία

(Παρ. 10 άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται 

από εξασφαλίσεις

(Παρ. 13 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της 

οντότητας που καθίστανται απαιτητά 

μετά από πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία του ισολογισμού.

(Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-

εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοδα ή έξοδα ιδιατέρου ύψους ή 

ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο 

αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με 

το άρθρο 20

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στην 

περίοδο

(Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη 

Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Αγ Παρασκεύη, 15 Ιουλίου 2019

Ο Διαχειριστής

________________________

ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

 Αρ. Αδ. 0005351-Ά ΤΑΞΗΣ

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. Υφίστανται 

εγγυήσεις 7.834,30 ευρω. Δεν υφίστανται ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 

4308/2014

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Μέσος όρος  υπαλληλικού προσωπικού, άτομα 28 και για τις  

αμοιβέςπου αναφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

παρατίθενται οι εξής πληροφορίες: Μισθοί: 364.255,35 € και 

κοινωνικές επιβαρύνσεις 90.647,38 €, με συνολικό κόστος 454.902,73 

€.

Ο Λογιστής

________________________

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 028426

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας στο τέλος του παρόντος 

προσαρτήματος

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας δεν 

επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην 

εύλογη αξία

Δεν έχουν χορηγηθεί εξασφαλίσεις

Δεν υπάρχουν



ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2017

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2018

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2017

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2018

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2018

10 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 63.524,16 - - 63.524,16 - - - - 63.524,16

11
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ
- - - - - - - - -

12
MHXANHMATA-TEXNIKEΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
79.817,06 2.057,14 - 81.874,20 63.755,37 3.512,96 - 67.268,33 14.605,87

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 49.915,23 - - 49.915,23 26.446,14 665,90 - 27.112,04 22.803,19

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 46.751,70 3.463,99 - 50.215,69 43.130,59 3.982,96 - 47.113,55 3.102,14

16
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
400,00 - - 400,00 399,99 - - 399,99 0,01

ΣΥΝΟΛΟ 240.408,15 5.521,13 - 245.929,28 133.732,09 8.161,82 - 141.893,91 104.035,37

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

ΑΦΜ 099288968       ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 3864001000


