ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» την
27/05/2016.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Α.Δ.Τ. 003A ΑΗ 608778

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Α.Δ.Τ. : Χ 014012

Ο Λογιστής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Α.Δ.Τ. : Φ 074255 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0017153

1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης &
Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή
Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων 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. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 179.388, με συνέπεια οι
προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 179.388 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 179.388 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 12.867 ευρώ.
2. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ
158.173. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν
έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 158.173. Λόγω
του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα
της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 158.173.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών
Μονάδων Ο.Τ.Α.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
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.

Παλαιό Φάληρο, 28 Μαΐου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Λευτέρης Μαυρομάτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28141

2. Οικονομικές Καταστάσεις
2.1. Κατάσταση Ισολογισμού
Ποσά σε €
31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

674,58

1.060,08

429.253,70
429.928,28

297.479,69
298.539,77

5.712,69
5.712,69

6.491,69
6.491,69

3.806,77
3.806,77
439.447,74

14.802,83
14.802,83
319.834,29

Εμπορικές απαιτήσεις

746.186,74

2.359.967,73

Λοιπές απαιτήσεις

895.459,68

509.096,20

Προπληρωμένα έξοδα

190.754,41

10.171,56

647.649,26
2.480.050,09
2.480.050,09
2.919.497,83

405.160,13
3.284.395,62
3.284.395,62
3.604.229,91

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

42.880,72

42.880,72

213.679,83
256.560,55
2.256.560,55

270.197,61
313.078,33
2.313.078,33

Εμπορικές υποχρεώσεις

449.464,37

637.441,44

Λοιποί φόροι και τέλη

118.908,18

337.338,39

18.838,76

16.886,28

75.725,97
662.937,28
662.937,28
2.919.497,83

299.485,47
1.291.151,58
1.291.151,58
3.604.229,91

Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ποσά σε €

Εταιρεία
31.12.2015

31.12.2014

Κύκλος εργασιών

2.521.850,66

3.023.837,00

Κόστος πωλήσεων

-1.955.972,91

-2.297.565,63

565.877,75

726.271,37

Έξοδα διοίκησης

-434.115,70

-449.366,05

Έξοδα διάθεσης

-152.549,34

-135.368,97

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-3.226,72

-113.059,10

Λοιπά έσοδα και κέρδη

73.720,21

287,53

49.706,19

28.764,78

151,89

54,62

Μικτό αποτέλεσμα

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-4.978,15

-14.963,16

Αποτέλεσμα προ φόρων

44.879,93

13.856,24

Φόροι εισοδήματος

-101.397,71

-21.541,20

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-56.517,78

-7.684,96

Προσάρτημα Της
“ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.”
Για την χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015
ΛΙΟΣΙΩΝ 22 - ΤΚ 10438 – ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 008509901000.

Γενικές πληροφορίες
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η Εταιρία λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία

3.

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 και δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος.
4.

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

5.

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη

δραστηριότητα

Σύνοψη λογιστικών πολιτικών
1.

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:

2.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μεταφορικά μέσα

10%

(2)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

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.

3.

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.

4.

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.

5.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες
απομείωσης.

6.

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.

7.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

8.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

9.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
τους ποσά.

10.

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.

11.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

12.

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.

13.

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.

14.

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.
15.

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

16.

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.

17.

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.

18.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Η λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρία

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

Άυλα

Σύνολο

01.01.2014

-

-

-

3.855,00

2.094.260,09

39.145,90

2.137.260,99

Προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

148.727,44

-

148.727,44

Τόκοι περιόδου

-

-

-

-

-

-

-

Μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

(415,00)

-

(415,00)

Μεταφορές

-

-

-

-

-

-

-

Λοιπά

-

-

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 31/12/2014

-

-

-

3.855,00

2.242.572,53

39.145,90

2.285.573,43

Προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

228.111,18

-

228.111,18

Τόκοι περιόδου

-

-

-

-

-

-

-

Μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

-

-

Μεταφορές

-

-

-

-

-

-

-

Λοιπά

-

-

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 31/12/2015

-

-

-

3.855,00

2.470.683,71

39.145,90

2.474.538,71

και απομειώσεις 01.01.2014

-

-

-

(2.409,42)

(1.873.847,84)

(31.875,21)

(1.908.132,47)

Αποσβέσεις περιόδου

-

-

-

(385,50)

(71.245,00)

(779,00)

(72.409,50)

Μειώσεις αποσβεσθέντων

-

-

-

-

-

-

Απομειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

-

Αναστροφές απομειώσεων

-

-

-

-

-

-

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 31/12/2014

-

-

-

(2.794,92)

(1.945.092,84)

(32.654,21)

(1.980.541,97)

Μικτή λογιστική αξία

Σωρευμένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις περιόδου

-

(385,50)

(96.337,17)

(779,00)

(97.501,67)

Μειώσεις αποσβεσθέντων

-

-

-

-

Απομειώσεις περιόδου

-

-

-

-

Αναστροφές απομειώσεων

-

-

-

-

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 31/12/2015

-

-

-

(3.180,42)

(2.041.430,01)

(33.433,21)

(2.078.043,64)

Αξία την 31/12/2013

-

-

-

1.445,58

220.412,25

7.270,69

229.128,52

Αξία την 31/12/2014

-

-

-

1.060,08

297.479,69

6.491,69

305.031,46

Αξία την 31/12/2015

-

-

-

674,58

429.253,70

5.712,69

435.640,97

Καθαρή λογιστική αξία

1.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

2.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)
Η εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της καταστάσεις απασχόλησε 30
άτομα με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ο αριθμός του προσωπικού για την προηγούμενη χρήση (2014)
ήταν 30 άτομα.

3.

Κύκλος εργασιών

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις
Επιχορηγήσεις

4.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα

Έκτακτα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

31/12/2014
(149.453,59)
(56.246,41)
(17.965,05)
(113.692,93)
(112.008,07)

(434.116)

(449.366)

31/12/2015
(67.996,35)
(10.674,65)
(3.942,16)
(69.936,17)

31/12/2014
(64.979,82)
(14.061,60)
(6.218,67)
(50.108,88)

(152.549,34)

(135.368,97)

31/12/2015
(1.381,48)
(1.845,24)

31/12/2014
(2.783,71)
(110.275,39)

(3.226,72)

(113.059,10)

31/12/2015
1.136,55
72.583,66

31/12/2014
287,53
0,00

73.720,21

287,53

31/12/2015
151,89

31/12/2014
54,62

151,89

54,62

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λοιπά έσοδα

31/12/2015
(156.391,61)
(42.698,61)
(11.388,47)
(67.309,09)
(156.327,92)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Λοιπά έσοδα και κέρδη

8.

(3.023.837,00)

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Λοιπά έξοδα και ζημιές

7.

(2.521.850,66)

Έξοδα Διάθεσης

Έξοδα Διάθεσης

6.

31/12/2014
(3.021.760,59)
(2.076,41)

Έξοδα διοίκησης

Έξοδα διοίκησης

5.

31/12/2015
(2.285.701,32)
(236.149,34)

9.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιποί τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα

31/12/2015
(2.138,63)
(1.490,90)
(1.348,62)

31/12/2014
(1.813,13)
(11.951,79)
(1.198,24)

(4.978,15)

(14.963,16)

