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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 



 
Σας θέτουµε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί για
πρώτη φορά βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 17ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί για
πρώτη φορά βάσει των Ε.Λ.Π., τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία:
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2015, ανήλθαν σε € 81.095 από € 121.360 το 2014, µειωµένες κατά ποσοστό 33,18% περίπου, το οποίο
γεγονός οφείλεται στο οικονοµικό περιβάλλον της Ελληνικής οικονοµίας, η οποία επιβαρύνθηκε περαιτέρω λόγω των capital controls και της γενικότερης
αβεβαιότητας που επικράτησε στη χρήση 2015.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το αποτέλεσµα µετά φόρων της κλειόµενης χρήσης 2015 ανήλθε σε ζηµίες ποσού € 1.049 έναντι της ζηµίας ποσού €
16.632 της προηγούµενης χρήσης 2014.

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας διαµορφώθηκαν την κλειόµενη χρήση 2015 σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2014, ως εξής:

- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 80,29% το 2015 από 81,71% το 2014

 
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε στο -1,29% το 2015 από -11,23% το 2014

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε
κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και τα εξειδικευµένοι συνεργάτες αυτής, διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή
των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:

- καταγράφει και µεριµνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της
προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών

- εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται και
ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς

- µελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώµενοι στο µέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν από το
γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσµιας αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία διαµορφώνει ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και
πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και
περιορίζεται σηµαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και της ελαχιστοποίησης ζηµιών από επισφαλείς πελάτες.
Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων
πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση).  

 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Δεν προέκυψε καµιά µεταβολή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση.

 
ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστηµα.
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Ισολογισµός πολύ µικρών οντοτήτων
     
Περιουσιακά στοιχεία  2.015  2.014
Πάγια  446.268  477142,42
Μείον: Αποσβεσµένα 445.682  467.841  
Αποµειωµένα 0 587 0 9.301
Αποθέµατα  0  658
Απαιτήσεις  83.192  84.782
Λοιπά  1.536.244  1.539.994
Σύνολο ενεργητικού  1.620.024  1.634.735
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     
Κεφάλαια και αποθεµατικά  898.568  899.617
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  721.456  735.118
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  1.620.024  1.634.735

 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 
 
 
  1/1 -

31/12/2015  
1/1 -

31/12/2014
     
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  81.095  121.360
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων  (4.722)  (8.046)
Λοιπά έξοδα και ζηµιές  (49.718)  (97.806)
Λοιπά έσοδα και κέρδη  594  0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)  (28.298)  (29.140)
Αποτέλεσµα προ φόρων  (1.049)  (13.633)
Φόροι  0  0
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  (1.049)  (13.633)

 
 
 
 

Αθήνα, 30.6.2016
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία «TRICOM AE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ » (στο εξής ως «Εταιρεία» ή «Οντότητα» ) ιδρύθηκε την 14/07/1999 και καταχωρήθηκε
στο ΓΕΜΗ µε αριθµό καταχώρησης  085054702000, η διάρκεια της έχει οριστεί σε 99 έτη και αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης
του καταστατικού

Ο µέσος όρος προσωπικού το 2015 και 2014 ήταν 3 και 4 αντίστοιχα.

Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι η µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων και γενικότερα οι µηχανογραφικές εξυπηρετήσεις, η
κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, εµπορία, επεξεργασία και εκµετάλλευση µηχανογραφικών συστηµάτων, µηχανογραφικών στοιχείων , ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λογισµικού και πάσης φύσεως υλικών, πάσης φύσεως εργασίες πληροφορικής επικοινωνιών και εµπορίας , η εκπαίδευση προσωπικού σε
µηχανογραφικά συστήµατα, ίδρυση εργαστήριο φωτογραφίας και εµπορίας

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 
1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας («going
concern»).
Η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ µικρές οντότητες.
Η διοίκηση της οντότητας εκτιµά ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα
Οι Οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόµισµα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων έχουν στρογγυλοποιηθεί.
Η οντότητα δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρµογή των διατάξεων Ν.4308/2014 προκειµένου να εκπληρώσει την υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης
των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού.

 
 

1.2 Πρώτη Εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2015 (01/01/2015-31/12/2015), είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την
Εταιρεία σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Για τις χρήσεις έως και την 31η Δεκεµβρίου 2014, η Εταιρεία συνέτασσε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και Ν. 3190/1955, σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις
της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρµογή των Ε.Λ.Π., έκανε χρήση του άρθρο
37 παρ. 9 του Ν. 4308/2014 και όπως αυτή ερµηνεύτηκε από την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ σύµφωνα µε τα οποία «λαµβάνοντας υπόψη το κριτήριο
κόστους-οφέλους, παρέχεται η δυνατότητα οι οντότητες αυτές: α) Να µην προβαίνουν σε λεπτοµερή αναταξινόµηση των κονδυλίων της συγκριτικής
περιόδου αλλά τα ποσά των σχετικών λογαριασµών να ενσωµατώνονται µε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα υποδείγµατα του παρόντος νόµου β) Να
µην παρέχουν λεπτοµερώς τις άλλως απαιτούµενες από την παράγραφο 7 του άρθρου 37 γνωστοποιήσεις στο προσάρτηµα, αναφορικά µε τη µέθοδο
µετάβασης».

 
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει τις οικονοµικές καταστάσεις σε πλήρη συµφωνία µε τα Ε.Λ.Π. όπως αυτά εφαρµόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015, µαζί µε τα δεδοµένα της συγκριτικής περιόδου κατά την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2014 αφού ληφθούν
υπόψη και οι πληροφορίες που παρατέθηκαν ανωτέρω.

 
 

1.3 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις
που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι
σηµαντικότερες λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα
κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι τα εξής:

 
1.3.1 Ενσώµατα Πάγια

 
Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης.

 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους).
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται µε την µέθοδο
της σταθερής απόσβεσης και µε συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιµες ζωές των παγίων, ως εξής:
Άυλα στοιχεία                        :      10 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός :1  – 10 έτη
Μεταφορικά µέσα                   :       8 έτη

 



 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι ωφέλιµες ζωές, οι υπολειµµατικές αξίες και µέθοδοι απόσβεσης των ενσώµατων παγίων υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων και αναπροσαρµόζονται σε µελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο.

 
Παύση αναγνώρισης παγίων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση
ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισµό και το κέρδος ή ζηµία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η
διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.

 
 

1.3.2 Μισθώσεις
Μίσθωση ορίζεται ως µία συµφωνία στην οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή, έναντι ανταλλάγµατος, το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου για µια συµφωνηµένη περίοδο.
Εταιρεία ως µισθωτής: µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως
λειτουργικές µισθώσεις. Τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν
µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εξόδου.
Όλες οι µισθώσεις της εταιρείας κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα, είναι λειτουργικές.

 
 

1.3.3 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

 
Αρχική αναγνώριση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο
των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν ζηµιών αποµείωσης.
Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιµετρούνται στο αποσβέσιµο
κόστος, είτε µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου είτε µε τη σταθερή µέθοδο. Η επιµέτρηση στο αποσβέσιµο κόστος, αντί της επιµέτρησης
στο κόστος κτήσης, εφαρµόζεται όταν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Κάθε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή µη) υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόµου 4308/2014.
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα µακροπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου
χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η αποµείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου
ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.
Οι ζηµιές αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που
τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης.

 
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν:
Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που
προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

 
Εύλογη αξία
Η διοίκηση της οντότητας δεν έκανε χρήση της δυνατότητας για επιµέτρηση στην εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των κονδυλίων
των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων.

 
 

1.3.4 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

 
Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο επιµετρούνται στο ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί
στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόµοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού είναι εκείνα που έχουν
θεσπιστεί ως την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες χρήσεις υπολογίζεται µε βάση τα ποσά που εκτιµάται ότι θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η
πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση και όχι στα
Αποτελέσµατα Χρήσης.

 
Αναβαλλόµενη φορολογία
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.

 



 
1.3.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο των γραφείων της Εταιρείας, σε καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.

 
 

1.3.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο καταχωρείται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται

αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω
ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

 
 

1.3.7 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

 
Αρχική αναγνώριση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το
κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις
αναγνωρίσθηκαν αρχικά.

 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούνται στα οφειλόµενα ποσά.
Αντί της εφαρµογής των ανωτέρω, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος
µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική επίπτωση στα
ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων λαµβάνονται υπόψη τα
ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη αυτών.

 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.

 
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως
εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.

 
 

1.3.8 Έσοδα και έξοδα 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε
σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών και εφόσον θεωρείται σφοδρά πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής: α) Oι τόκοι βάσει χρονικής
αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
2.1. Ενσώµατα πάγια

Το κονδύλι ενσώµατα πάγια την 31/12/2015 και 31/12/2014 αναλύεται ως εξής:

 
Ποσά σε € Αυλα παγια

στοιχεια

Κτίρια -
Εγκαταστά-σεις

κτιρίων
Μεταφο-
ρικά µέσα Μηχανήµατα

Έπιπλα & 
Λοιπός

εξοπλισµός
Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης       
       
Υπόλοιπα 01.01.2014 410.974 18.789 31.820 0 281.116 742.699
Προσθήκες 0 0 0 0 0 0
Μειώσεις 0 18.789 0 0 246.768 265.557
Υπόλοιπα 31.12.2014 410.974 0 31.820 0 34.348 477.142
Προσθήκες 0 0 0 0 0 0
Μειώσεις 0 0 0  30.874 30.874
Υπόλοιπα 31.12.2015 410.974 0 31.820 0 3.474 446.269
       
Β. Αποσβέσεις       
       
Υπόλοιπα 01.01.2014 409.698 7.836 22.895 0 275.082 305.814
Αποσβέσεις 378 564 4.760 0 2.344 8.046
Μειώσεις 0 8.400 0  247.317 255.717
Υπόλοιπα 31.12.2014 410.076 0 27.655 0 30.110 467.841



Αποσβέσεις 378 0 4.165 0 179 4.722
Μειώσεις 0 0 0 0 26.882 26.882
Υπόλοιπα 31.12.2015 410.454 0 31.820 0 3.407 445.682
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014  0 4.165 0 4.238 9.301
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 1.276 0 0 0 67 587

 
2.2. Καθαρή θέση

Το κονδύλι Κεφάλαια και αποθεµατικά την 31/12/2015 και 31/12/2014 αναλύεται ως εξής µε βάση την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης περιόδου:

 Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
νόµων ή

καταστατικού
Αποτελέσµατα 

εις νέο Σύνολο

Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 01/1 - 31/12/2014

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου  2014 293.500 83.694 536.816 914.010
Αποτελέσµατα περιόδου 0 240 -14.633 -14.392
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεµβρίου 2014 293.500 83.934 522.183 899.617

Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 1/1 - 31/12/2015
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 293.500 83.934 522.183 899.617
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0 0 0 0
Διανοµές µερισµάτων 0 0 0 0
Αποτελέσµατα περιόδου 0 0 -1.049 -1.049
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεµβρίου 2015 293.500 83.934 521.134 898.568

 
 
 
 
Λοιποί φόροι τέλη   
 31/12/15 31/12/14
Φόρος προστιθέµενης αξάις 911 0
Φόρος αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 0 40
Φόρος ρυθµίσεων 0 9.377
Φόρος εισοδήµατος 2012 0 6.579
Τέλος επιτηδεύµατος 1.000 1.000
Σύνολο 1.911 16.996

 
 
 
 
 

2.3. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας

 
Έσοδα   

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Πωλήσεις υπηρεσιών 81.095 121.360
Λοιπά συνήθη έσοδα 594 0
Σύνολο 81.689 121.360

 
Έξοδα   

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Έξοδα µισθοδοσίας προσωπικού 16.773 34.399
Ασφαλιστικές εισφορές κύριων ταµείων 4.180 8.036
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.378 2.810
Παροχές τρίτων 16.794 15.163
Φόροι τέλη 2.391 2.742
Λοιπά έξοδα 4.285 22.362
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 28.298 29.140



Λοιπά έξοδα και ζηµίες 1.258 12.294
Αποσβέσεις 4.722 8.046
Σύνολο 82.080 134.993

 
2.4. Φόρος εισοδήµατος

Η Εταιρεία φορολογείται µε ονοµαστικό συντελεστή 29% (2014: 26%). Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή
οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν  τις  δηλώσεις  και  τα  βιβλία  και  στοιχεία  του
 φορολογούµενου  και  εκδοθεί  η  τελική  έκθεση  ελέγχου.  
Ο φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 περιλαµβάνει τον τρέχον φόρο
εισοδήµατος.

 
4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2015. Οποιοσδήποτε µελλοντικός έλεγχος δεν αναµένεται να επιφέρει διαφοροποίηση στις
φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της

εταιρείας.
Σύµφωνα µε την από 28/11/2014 Έκτακτη Γ.Σ. αποφασίστηκε η διανοµή κερδών συνολικού ποσού 500.000,00 ευρώ. Η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , όπως
ορίζεται και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014. Το Δ.Σ. στην
από 30/04/2015 συνεδρίαση του, συνεκτιµώντας τις ταµειακές δυσκολίες της εταιρείας, τη δυσαναλογία του ύψους του µερίσµατος µε τα τωρινά
οικονοµικά της µεγέθη (τζίρος, καθαρά κέρδη, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις), τη δυσµένεια του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος και της
επιδείνωσης των Μακροοικονοµικών δεικτών της οικονοµίας, την παρατεταµένη ταµειακή δυσκολία της Ελληνικής οικονοµίας η οποία δυσχεραίνεται
ακόµη παραπάνω µε την µη επίτευξη συµφωνίας µε τους Πιστωτές της χώρας και την έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου, αποφάσισε να
προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την ακύρωση της απόφασης για διανοµή των κερδών που αποφασίστηκε µε την από 28/11/2014
απόφαση της Ε.Γ.Σ. Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2015 εγκρίνει παµψηφεί την πρόταση του Προέδρου για
ακύρωση της διανοµής µερίσµατος ποσού € 500.000, που είχε αποφασιστεί µε την από 28/11/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επίσης,
εγκρίνει και την από 30/04/2015 απόφαση του ΔΣ περί µη µεταφοράς του παραπάνω ποσού µερίσµατος από το κονδύλι «κέρδη εις νέον» προς το κονδύλι
«µερίσµατα πληρωτέα».

 
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από τα όργανα της Διοίκησης κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε  €658.167,53

 
6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει να µη διανεµηθεί µέρισµα.

 
 

Αθήνα, 30.6.2016

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ                     H ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       ΤΟΥ ΔΣ                                           ΤΟΥ ΔΣ

 
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΡΙΝΟΣ                              ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΝΟΣ                             ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ               ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ595953                            Α.Δ.Τ. ΑΑ061880                          Α.Δ.Τ. Σ547115            ΑΖ435454
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