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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού
ποσού ευρώ 140 χιλ. περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 31.105,60 υπολείπεται
της απαιτούμενης κατά ευρώ 109 χιλ. περίπου. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά
παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια,
η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 109 χιλ. περίπου.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2007 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
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που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη
για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και των πιθανών επιπτώσεων του θέματος 2,
που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου
2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 § 14 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται, σύμφωνα με
επιστολή των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας, ότι: α) έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρίας και
εκπροσώπων αυτής από τρίτο, διεκδικώντας αποζημίωση συνολικού ποσού ευρώ 1.443.000 περίπου και
αντίστοιχα η εταιρία και οι εκπρόσωποί της έχουν ασκήσει αγωγή και μήνυση, κατά της ενάγουσας εταιρείας
για συκοφαντική δυσφήμιση και β) έχουν ασκηθεί κατά της εταιρείας αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας
αποζημίωση συνολικού ποσού ευρώ 707.495,38. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών, όπως αναφέρεται στην
επιστολή, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2. Η ανανέωση της έγκρισης συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας χορηγείται από τον Εθνικό
Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΑΝ), ο οποίος με
την υπ΄ αριθμ. 1368/1-8-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, απέρριψε αίτηση του
ΣΥΔΕΣΥΣ περί ανανέωσης της έγκρισής συνέχισης της δραστηριότητας του. Η εταιρεία, όπως
αναφέρει στην σημείωση 3 § 14 του προσαρτήματος, μετά την προσφυγή της στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, περί ακυρώσεως της εκδοθείσας απόφασης από τον ΕΟΑΝ, λειτουργεί νόμιμα βάσει
της υπ’ αριθμ. 477/2013 προσωρινής διαταγής του ΣτΕ για αναστολή της αποφάσεώς του και
αναμένεται η έκδοση σχετικής αποφάσεως επί της από 5/2/2014 εκδικασθείσης αιτήσεως
ακυρώσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

6.1
6.1

27.396,30
65.574,59
92.970,89

30.820,84
58.993,46
89.814,30

6.2

0,27
0,27

0,26
0,26

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις

9.401,05

9.827,57

Σύνολο

9.401,05

9.827,57

102.372,21

99.642,13

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα

0,00

1.693,50

Σύνολο

0,00

1.693,50

387.984,11
29.937,95
25.473,24
11.140,61
2.324.449,39
2.778.985,30

458.362,53
44.995,51
41.411,94
10.481,58
2.513.908,39
3.069.159,95

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.778.985,30

3.070.853,45

Σύνολο Ενεργητικού

2.881.357,51

3.170.495,58

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7.1
7.2
7.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

91.980,00
91.980,00

91.980,00
91.980,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά

30.660,00
2.535.672,26

30.660,00
2.833.223,55

Σύνολο

2.566.332,26

2.863.883,55

Σύνολο καθαρής θέσης

2.658.312,26

2.955.863,55

8.1

41.433,17
41.433,17

37.918,97
37.918,97

9.1.1

135.449,93
135.449,93

128.770,00
128.770,00

9.2.1

15.063,27
10.008,23
14.840,63
3.751,27
2.498,75

23.363,14
6.838,47
15.330,50
425,30
1.985,65

46.162,15

47.943,06

181.612,08

176.713,06

2.881.357,51

3.170.495,58

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

9.2.2
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά λειτουργία)

Σημ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

10
10

31/12/2015

31/12/2014

731.054,56
430.991,83
300.062,73

776.750,93
379.957,72
396.793,21

1.500,00

0,00

498.790,53
124.717,85
16.277,78
94,55
9.712,77

686.236,56
176.521,78
0,00
301,15
16.774,96

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

-328.605,21

-449.491,32

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

33.055,57
2.001,65
-297.551,29

63.272,80
1.138,81
-387.357,33

0,00

0,00

-297.551,29

-387.357,33

Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

10
10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών κ

Σημ.

Κεφάλαιο

Υπόλοιπα 1/1/2014

91.980,00

Αποθεματικά
νόμων & κατ/κού
30.660,00

Αποτελέσματα περιόδου

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

3.220.580,88

3.343.220,88

-387.357,33

-387.357,33

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014

91.980,00

30.660,00

2.833.223,55

2.955.863,55

Υπόλοιπα 1/1/2015

91.980,00

30.660,00

2.833.223,55

2.955.863,55

-297.551,29

-297.551,29

2.535.672,26

2.658.312,26

Αποτελέσματα περιόδου
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

91.980,00

30.660,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

31.12.2015

31.12.2014

(297.551,29)

(387.357,33)

28.160,98
3.514,20
(31.053,92)

17.874,12
(9.306,91)
(62.133,99)

(296.930,03)

(440.924,11)

1.693,50
101.142,17
4.899,02

(1.537,17)
109.571,77
(27.712,41)

(189.195,34)

(360.601,92)

(2.001,65)
(191.196,99)

(1.138,81)
(361.740,73)

(31.317,58)
33.055,57
1.737,99

(8.867,94)
63.272,80
54.404,86

(189.459,00)
2.513.908,39
2.324.449,39

(307.335,87)
2.821.244,26
2.513.908,39
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΣΥΣΤΗMA ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Συγγρού 314, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176.73.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 56402/01ΝΤ/Β/04/72(13).
ΓΕ.ΜΗ.: 005680801000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
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Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 12 έτη.



Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη.



Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.



Εξοπλισμός Η/Υ 5 έτη.



Λοιπά πάγια στοιχεία 10 έτη

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού, το οποίο αντανακλά
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που
σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
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γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδεια λειτουργίας και λογισμικά προγράμματα.
Η αξία της άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως του εν λόγω στοιχείου, καθώς και
κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος του,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας του.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση της άδειας λειτουργίας λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της
περιόδου ισχύος της. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
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Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
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β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.1.9. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:


Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.



Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.11. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

41.094,46
0,00
0,00

636.899,27
12.511,25
7.917,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

41.094,46

641.493,52

6.849,08
3.424,54
0,00

572.324,17
14.249,58
4.073,69

Υπόλοιπο 31.12.2014

10.273,62

582.500,06

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

30.820,84

58.993,46

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

41.094,46
0,00
0,00

641.493,52
31.168,26
16.866,02

Υπόλοιπο 31.12.2015

41.094,46

655.795,76

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

10.273,62
3.424,54
0,00

582.500,06
24.586,45
16.865,34

Υπόλοιπο 31.12.2015

13.698,16

590.221,17

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

27.396,30

65.574,59

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά άυλα
στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου

79.883,00
200,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

80.083,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου

79.882,74
200,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

80.082,74

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

0,26

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου

80.083,00
150,00

Υπόλοιπο 31.12.2015

80.233,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου

80.082,74
149,99

Υπόλοιπο 31.12.2015

80.232,73

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

0,27

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες
Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη
συνδεδεμένες οντότητες

349.537,28
-31.105,60

348.352,74
-14.827,82

69.552,43

124.837,61

Σύνολο

387.984,11

458.362,53
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7.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Απαιτήσεις από Δημόσιο

14.851,23

35.854,92

Λοιπές απαιτήσεις

10.622,01

5.557,02

Σύνολο

25.473,24

41.411,94

7.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2015

31/12/2014

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας

14.709,76
309.739,63
2.000.000,00

2.697,50
261.210,89
2.250.000,00

Σύνολο

2.324.449,39

2.513.908,39

8. Προβλέψεις
8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:
31/12/2015
Υπόλοιπο έναρξης
Έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2014

37.918,97

47.225,88

3.514,20

-9.306,91

41.433,17

37.918,97

Το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί βάσει του Ν. 2112/20, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, σε ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αποζημίωσης. Στο
σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού θα πρέπει να επιμετράται με
βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, όταν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις μεγάλων οντοτήτων με
σημαντικό αριθμό υπαλληλικού προσωπικού, με μικρή κινητικότητα και υψηλές αποδοχές για τα
εκάστοτε οικονομικά δεδομένα. Ως κοινώς αποδεκτή αναλογιστική μέθοδος προσδιορισμού της παρούσας
αξίας των δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών προτείνεται η μέθοδος της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδας (projected unit credit method).
Λόγω του ύψους της πρόβλεψης κρίθηκε πως η ωφέλεια στην πληροφόρηση από τη χρήση αναλογιστικής
μελέτης θα ήταν μικρότερη από το κόστος της.
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9. Υποχρεώσεις
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1.1 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σύμβασης
χρημ/κής μίσθωσης

9.099,93

0,00

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
(παρακρατημένες εγγυήσεις )

126.350,00

128.770,00

Σύνολο

135.449,93

128.770,00

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

15.063,27

23.363,14

Σύνολο

15.063,27

23.363,14

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σύμβασης χρημ/κής μίσθωσης
πληρωτέα την επόμ.χρήση
Άλλες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

2.899,67

0,00

851,60

425,30

3.751,27

425,30

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα

31/12/2015

31/12/2014

Παράδοση Συσσωρευτών
Χρηματικές Εισφορές

511.572,99
219.481,57

481.702,02
295.048,91

Σύνολο

731.054,56

776.750,93
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Έξοδα

31/12/2015

31/12/2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τριτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα τραπεζών
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Αποσβέσεις

407.217,01
26.286,44
129.388,60
9.719,13
138.762,94
2.001,65
5.357,87
28.160,98

542.823,63
44.074,98
149.305,11
8.607,27
208.150,97
1.138,81
6.280,59
17.874,12

Σύνολο

746.894,62

978.255,48

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2015

31/12/2014

Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό

14
0

14
0

Σύνολο

14

14

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2015
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις

31/12/2014

327.747,91
72.349,02

338.637,75
76.725,43

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

4.866,58

125.000,00

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού

2.253,50

2.460,45

407.217,01

542.823,63

Σύνολο

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

13. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Εγγυήσεις

18

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2015

31/12/2014

Καλής εκτέλεσης έργου
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους

2.500,00
6.500,00

2.500,00
6.500,00

Σύνολο

9.000,00

9.000,00

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
1. Στην χρήση 2009 έγινε περαίωση εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 2005 & 2006 σύμφωνα με το
Ν.3697/2008.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2007 μέχρι και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
2. Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί οι κάτωθι αγωγές:
α) Η από 14-10-2010 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ»
στρεφόμενη σε βάρος της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ, (καθώς και κατά Η. Βονδικάκη, Ε. Χατζάκη, Λ. Χριστοδούλου και
Γ. Ρουσσάκη), για θετική-αποθετική ζημία και χρηματική ικανοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστη η
ενάγουσα εταιρεία, με την οποία αξιώνει το συνολικό ποσό του 1.442.772 €. Επί της ανωτέρω αγωγής
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1046/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας
απερρίφθη η αγωγή κατά των Η. Βονδικάκη, Ε. Χατζάκη και Λ. Χριστοδούλου και επίσης καταργήθηκε ως
προς τον Γ. Ρουσσάκη. Επιπλέον αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης ως προς την ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ και
ορίστηκε επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το αν
υπέστη ζημιά η ενάγουσα εταιρεία «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ» και πιο το ύψος αυτής. Η συζήτηση επί της
πραγματογνωμοσύνης έχει οριστεί για 19-10-2017.
β) Η από 1-10-2012 αγωγή του Παναγιώτη Βασιλείου κατά της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ για την εξ αδικοπραξίας
και προσβολής προσωπικότητος ηθική βλάβη που σ’ αυτήν ισχυρίζεται πως υπέστη, με την οποία αξιώνει το
ποσό των 100.000 €. Νέα δικάσιμος έχει ορισθεί στις 17-5-2018.
γ) Η από 29-12-2014 αγωγή του Ηρακλή Βονδικάκη κατά της εταιρείας ΣΥΔΕΔΣΥΣ ΑΕ για διαφορές
δεδουλευμένων και αποζημίωση για την ηθική βλάβη που ισχυρίζεται ότι υπέστη, με την οποία αξιώνει το
ποσό των 607.495,38 ευρώ. Νέα δικάσιμος της συγκεκριμένης αγωγής έχει οριστεί η 28η-11-2016.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι ανωτέρω αγωγές δεν θα ευδοκιμήσουν υπέρ των αντιδίκων εκ του λόγου πως
όσον αφορά την πρώτη προβληθείσα αγωγική αξίωση (ενάγουσας εταιρείας Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ) διότι είναι
όλως αβάσιμη, μη έχουσα έρεισμα στην εν γένει μεταξύ μας συναλλακτική πρακτική και στην επί σειρά ετών
αμφιμερώς αποδεκτή συνεργασία. Ως προς την δεύτερη δε αγωγική αξίωση (ενάγοντος Ι. Βονδικάκη) επειδή
η εταιρεία τηρούσε στο ακέραιο τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τούτο ήτο διαχρονικά αποδεκτό από τον
ενάγοντα, άνευ ουδεμίας εναντίωσης. Προς τούτο δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε
προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για τις ως άνω οικονομικές διεκδικήσεις.

19

3. Επί του υποβληθέντος εκ της Εταιρείας αναμορφωμένου επιχειρησιακού φακέλου δια του οποίου
αιτείτο την ανανέωση της άδειας λειτουργίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 1368/1-8-2013 απόφαση του ΔΣ του
ΕΟΑΝ με την οποία απεφασίσθηκε η μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας για τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτήν. Παρακολούθημα και απόρροια της προαναφερθείσης αποφάσεως του ΕΟΑΝ ήτο και
η υπ’ αριθμ. 1369/1-8-2013 απόφαση δια της οποίας ετίθετο τρίμηνη προθεσμία στους συμβεβλημένους με
την Εταιρεία υπόχρεους χρηματικής εισφοράς, προκειμένου να ενταχθούν στο έτερο ΣΕΔ που λειτουργεί.
Η Εταιρεία νόμιμα και εμπρόθεσμα συμπροσέβαλε τις ανωτέρω αποφάσεις με αίτηση ακυρώσεως και
αίτηση αναστολής αυτών, ενώπιον του ΣτΕ. Δια της υπ’ αριθμ. 477/2013 προσωρινής διαταγής του ΣτΕ
διετάχθη η αναστολή εκτέλεσης των υπ΄ αριθμ. 1368/1-8-2013 και 1369/1-8-2013 αποφάσεων ΕΟΑΝ και
έκτοτε η Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα βάσει της ανωτέρω διαταγής, αναμένοντας την έκδοση της αποφάσεως
εκ του ΣτΕ περί ακυρώσεως των παραπάνω αποφάσεων του ΕΟΑΝ, η οποία εκδικάσθηκε κατά την δικάσιμο
της 5-2-2014.

15. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν,
σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Δεν συντρέχει
περίπτωση αναδρομικής προσαρμογής των οικονομικών καταστάσεων κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ.
Καλλιθέα , 23 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λουκάς Μ. Χριστοδούλου
ΑΔΤ ΑΕ 068839

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Θεοδόσιος Σ. Σολδάτος
ΑΔΤ ΑΕ 563522

Δήμητρα Λ. Κεχαγιά
ΑΔΤ Ν 882272
Α.Μ.21847/Α’ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 20 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην
Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27/5/2016.
Αθήνα, 27/5/2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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