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Ι.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “W.S. PRODUCTS A.E.” ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Κύριοι Μέτοχοι,
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει προς έγκριση τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις για την έβδομη (7η) εταιρική χρήση (01.01.2015 –
31.12.2015), συνοδευόμενες από την ετήσια έκθεση διαχείρισης και να
παρακαλέσει για την έγκρισή τους και την απαλλαγή των μελών του από κάθε
ευθύνη για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση
της υπόλογου χρήσεως.
2.
Ακριβή εικόνα των δραστηριοτήτων, της οικονομικής κατάστασης και
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την
31.12.2015, παρέχουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
01.01.2015 – 31.12.2015, που νόμιμα συντεταγμένες, δημοσιεύθηκαν νόμιμα διά
της αναρτήσεώς τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.wsproducts.gr).
3.
Οικονομική Ανασκόπηση
3.1. Η Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 αντιμετώπισε τις
δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που επικρατεί στις χώρες που
δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ).
3.2. Ο κύκλος εργασιών 2015 ανήλθε σε € 594.489,37 έναντι € 693.830,92
κατά την προηγούμενη χρήση 2014 (μείωση 14,32%).
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
χρήσεως 2015 (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 33.138,16 έναντι € 150.524,76
κατά τη χρήση 2014 (μείωση 79%).
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 2015 ανήλθαν σε € 12.508,43,
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση (78%) έναντι του 2014 που είχαν ανέλθει σε
€ 56.949,02.
3.3. Εν τούτοις, κατά τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015, η WS PRODUCTS
επέτυχε να παρουσιάσει πωλήσεις στις αγορές της Ελλάδος και της Κύπρου,
ύψους € 246.908,37, που συγκρινόμενες με τις πωλήσεις της χρήσης 01.01.2014
– 31.12.2014 (€ 142.042,92), παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 73,83%. Οι
πωλήσεις στο Ισραήλ, κατά τη χρήση 2015 ανήλθαν σε € 347.581,00, μειωμένες
κατά 19,48% συγκρινόμενες με τις πωλήσεις της χρήσης 2014 (€ 551.788,00).
3.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι, παρά τις τρέχουσες δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες, η Εταιρεία πέτυχε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς στις
αγορές όπου δραστηριοποιείται και η κερδοφορία που επετεύχθη ήταν καλύτερη
της αναμενόμενης και έτσι πέτυχε να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τις
προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την υπόλογο χρήση.
4.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Η δραστηριότητα της Εταιρείας την εκθέτει σε διάφορους κινδύνους, που η
διοίκηση προσπαθεί να περιορίσει, μεταξύ αυτών:
4.1.

Κίνδυνος Πιστώσεων
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Η Εταιρεία, τηρεί αυστηρή πολιτική πιστώσεων, έχει περιορίσει τον κίνδυνο αυτό,
και κρίνει όλες τις απαιτήσεις της ως πλήρως εισπράξιμες. Από το Νοέμβριο 2012
η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της στο Ισραήλ, μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος
με προπληρωμή όλου του τιμήματος πώλησης.
4.2.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει
επιτυχώς τις υποχρεώσεις της, χωρίς να απαιτείται να προστρέξει σε τραπεζικό
δανεισμό.
4.3.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις αγορές εμπορευμάτων της σε δολάρια Η.Π.Α., ενώ
πωλεί τα προϊόντα της σε ευρώ. Λόγω των εντόνων διακυμάνσεων στην ισοτιμία
δολαρίου/Ευρώ, δημιουργείται κίνδυνος επιβαρύνσεων των αποτελεσμάτων της
Εταιρείας από συναλλαγματικές διαφορές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε
προσπάθεια περιορισμού του κινδύνου αυτού, με την προαγορά συναλλάγματος
και την πραγματοποίηση πληρωμών σε χρόνους, όπου οι διακυμάνσεις των
ισοτιμιών επιτρέπουν την αγορά συναλλάγματος (δολαρίων Η.Π.Α.) σε ευνοϊκές
ισοτιμίες, προκειμένου να περιορίζονται οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές
(όπως φαίνεται και από τα επιτευχθέντα έκτακτα αποτελέσματα).
5.
Από το τέλος της χρήσεως και έως τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων, ουδέν αξιοσημείωτο γεγονός συνέτρεξε, που να επηρεάζει την
πραγματική οικονομική κατάσταση, χρηματοοικονομική θέση και περιουσιακή
διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, που θα έπρεπε να
αναφερθεί, για την σαφήνεια και ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων, και τη
διακρίβωση της πραγματικής οικονομικής θέσης κατά τη λήξη της υπολόγου
χρήσεως.
6.
Ενόψει της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, η
Εταιρεία εξετάσει σοβαρά την υλοποίηση δράσεων, προκειμένου να ενισχυθούν
οι πωλήσεις των προϊόντων της στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι
συνθήκες καλυτέρευσης της αγοράς στο μέλλον.
7.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση
έλαβαν κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015 από
την Εταιρεία, για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
8.
Οι κύριοι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας κατά την υπόλογο και
την προηγούμενη χρήση εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί αμέσως
κατωτέρω:
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

31/12/2015 31/12/2014

Γενική Ρευστότητα

1,31%

0,79%

Ειδική Ρευστότητα

0,61%

0,43%
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων

72 ημέρες

64 ημέρες

Ταχύτητα εξόφλησης Προμηθευτών

84 ημέρες

38 ημέρες

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

74 ημέρες

101 ημέρες

4,12%

19,28%

Εξέλιξη Μικτού Κέρδους

-23,88%

-66,55%

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους (Προ Φόρων)

-78,04%

-85,96%

Ίδια Κεφάλαια προς ξένα

52,67%

51,55%

Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά

33,68%

33,19%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Προ Φόρων)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

9.
Υπό τις συνθήκες αγοράς που αντιμετώπισε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια
της υπολόγου χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι ενήργησε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την διασφάλιση των μακροπρόθεσμων
συμφερόντων της Εταιρείας και της περιουσίας της.
10.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο
που έχει παρουσιάσει και υλοποιεί η διευθύνουσα σύμβουλος, η χρήση 2016 θα
παρουσιάσει σημαντική αύξηση πωλήσεων (καθαρές πωλήσεις € 810.000
τουλάχιστον στις αγορές της Ελλάδος και της Κύπρου), έτσι ώστε να βελτιωθεί η
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
11.
Παρακαλούμε, για την επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την υπόλογο χρήση.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

SHAUL SILBERSTEIN

RAN PERSBERG

ΑΝΝΑ ΠΟΛΑΚΗ

Αρ. Διαβ: 11251860

Αρ. Διαβ: 12334206

Α.Δ.Τ. AB348492
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ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-31.12.2015
1. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
Έπιπλα & Εξοπλισμός Η/Υ

31.12.2015

31.12.2014

31.896,19
113.127,95
145.024,14

35.088,95
85.877,70
120.966,65

0,02
0,02

0,02
0,02

1.967,86

1.631,46

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων

146.992,02

122.598,13

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα

77.412,68

114.844,73

116.629,83
21.502,36
29.430,00
164.845,99
104.358,74
5.594,40
234.673,61

122.289,14
21.502,36
0,00
190.518,15
29.374,41
27.972,00
260.848,72

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων

754.447,61

767.349,51

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

901.439,63

889.947,64

Άυλα πάγια
Λοιπά άυλα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δοσμένες Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Επισφαλείς Εμπορικές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Λοιπές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Τακτικό αποθεματικό καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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60.000,00

60.000,00

32.174,35
211.392,92
303.567,27

32.174,35
203.236,93
295.411,28

21.502,36

21.502,36

137.594,86
0,00
1.307,24
2.392,07
433.075,83
2.000,00
576.370,00
901.439,63

73.387,73
0,00
218,71
16.786,27
478.874,20
3.767,09
573.034,00
889.947,64
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2. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015.
01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά έσοδα

594.489,37
-380.526,54
213.962,83
6.816,12

693.830,92
-412.754,22
281.076,70
2.828,25

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-193.999,11
-55.675,53
-14.907,97
58.248,37
14.444,71

-230.417,97
-76.200,84
-33.982,07
103.484,04
46.788,11

1.120,25
-3.056,53
12.508,43

14.461,03
-4.300,12
56.949,02

-4.352,44
8.155,99

-15.261,60
41.687,42

203.236,93
0,00
0,00
8.155,99

494.549,51
0,00
-333.000,00
41.687,42

211.392,92

203.236,93

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά από φόρο εισοδήματος
Διανέμονται ως εξής:
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
Τακτικό αποθεματικό
Μέρισμα
Κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελεγξαμε τις συνημμενες χρηματοοικονομικες καταστασεις της Εταιρειας «W.S.
PRODUCTS A.E.», οι οποιες αποτελουνται απο τον ισολογισμο της 31ης
Δεκεμβριου 2015, τις καταστασεις αποτελεσματων, καθως και το σχετικο
προσαρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοικηση εχει την ευθυνη για την καταρτιση και ευλογη παρουσιαση αυτων των
χρηματοοικονομικων καταστασεων συμφωνα με τα Ελληνικα Λογιστικα
Προτυπα, οπως και για εκεινες τις εσωτερικες δικλιδες που η διοικηση καθοριζει
ως απαραιτητες ωστε να καθισταται δυνατη η καταρτιση χρηματοοικονομικων
καταστασεων απαλλαγμενων απο ουσιωδη ανακριβεια, που οφειλεται ειτε σε
απατη ειτε σε λαθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δικη μας ευθυνη ειναι να εκφρασουμε γνωμη επι αυτων των
χρηματοοικονομικων καταστασεων με βαση τον ελεγχο μας. Διενεργησαμε τον
ελεγχο μας συμφωνα με τα Διεθνη Προτυπα Ελεγχου. Τα προτυπα αυτα απαιτουν
να συμμορφωνομαστε με κανονες δεοντολογιας, καθως και να σχεδιαζουμε και
διενεργουμε τον ελεγχο με σκοπο την αποκτηση ευλογης διασφαλισης για το εαν
οι χρηματοοικονομικες καταστασεις ειναι απαλλαγμενες απο ουσιωδη
ανακριβεια.
Ο ελεγχος περιλαμβανει τη διενεργεια διαδικασιων για την αποκτηση ελεγκτικων
τεκμηριων, σχετικα με τα ποσα και τις γνωστοποιησεις στις χρηματοοικονομικες
καταστασεις. Οι επιλεγομενες διαδικασιες βασιζονται στην κριση του ελεγκτη
περιλαμβανομενης της εκτιμησης των κινδυνων ουσιωδους ανακριβειας των
χρηματοοικονομικων καταστασεων, που οφει λεται ειτε σε απατη ειτε σε λαθος.
Κατα τη διενεργεια αυτων των εκτιμησεων κινδυνου, ο ελεγκτης εξεταζει τις
εσωτερικες δικλιδες που σχετιζονται με την καταρτιση και ευλογη παρουσιαση
των χρηματοοικονομικων καταστασεων της εταιρειας, με σκοπο το σχεδιασμο
ελεγκτικων διαδικασιων καταλληλων για τις περιστασεις, αλλα οχι με σκοπο την
εκφραση γνωμης επι της αποτελεσματικοτητας των εσωτερικων δικλιδων της
εταιρειας. Ο ελεγχος περιλαμβανει επισης την αξιολογηση της καταλληλολητας
των λογιστικων αρχων και μεθοδων που χρησιμοποιηθηκαν και του ευλογου των
εκτιμησεων που εγιναν απο τη διοικηση, καθως και αξιολογηση της συνολικης
παρουσιασης των χρηματοοικονομικων καταστασεων. Πιστευουμε οτι τα
ελεγκτικα τεκμηρια που εχουμε συγκεντρωσει ειναι επαρκη και καταλληλα για τη
θεμελιωση της ελεγκτικης μας γνωμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας έως και την
31/12/2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών

W.S.PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015

Σελίδα 9 από 28

δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για την
ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατα τη γνωμη μας, εκτος απο τις επιπτωσεις του θεματος που μνημονευεται
στην παραγραφο ‘Βαση για Γνωμη με Επιφυλαξη’, οι συνημμενες
χρηματοοικονομικες καταστασεις παρουσιαζουν ευλογα, απο καθε ουσιωδη
αποψη, την οικονομικη θεση της Εταιρειας «W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατα την 31η Δεκεμβριου 2015, και τη χρηματοοικονομικη της
επιδοση για τη χρηση που εληξε την ημερομηνια αυτη, συμφωνα με τα Ελληνικα
Λογιστικα Προτυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθευσαμε τη συμφωνια και την αντιστοιχιση του περιεχομενου της Έκθεσης
του Διοικητικου Συμβουλιου με τις συνημμενες χρηματοοικονομικες
καταστασεις, στα πλαισια των οριζομενων απο τις διαταξεις του κ.ν. 2190/1920.
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ΙV. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
31.12.2015 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015)
1.

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία (Άρθρο 29, § 3).

Επωνυμία
Νομικός τύπος
Περίοδος Αναφοράς
Διεύθυνση έδρας
ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ / Α.Φ.Μ.

: W.S. PRODUCTS A.E.
: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
: 01.01.2015 – 31.12.2015
: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5, 10671 ΑΘΗΝΑ
: 8218201000/ 998159343

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
2.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Άρθρο 29, § 4).
Δεν υπάρχουν παράγοντες που δημιουργούν κινδύνους ή αβεβαιότητες ως προς
την συνέχιση της δραστηριότητας της οντότητας.
3.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η
οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή
διόρθωσης λαθών. (Άρθρο 29, § 5).
α)
Βάση προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και
την διενέργεια εκτιμήσεων από τη διοίκηση, που επηρεάζουν την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και
παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες
που θεωρούνται εύλογοι για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές
παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.
β)
Νόμισμα συναλλαγών και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων Μετατροπή συναλλαγών σε Ξένα νομίσματα.
Το νόμισμα συναλλαγών και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της
οντότητας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα διάφορο του
Ευρώ, μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που δημοσιεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ημερομηνία της εν λόγω συναλλαγής.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα
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χρηματοοικονομικά μέσα του ενεργητικού και των υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα αποτιμώνται στο νόμισμα του Ευρώ σύμφωνα με την επίσημη ισοτιμία
της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία εκείνη. Τα κέρδη ή οι ζημίες που
προκύπτουν από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων σε ξένα
νομίσματα παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

α)
Αρχική καταχώρηση.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις επιμετρούνται 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 (αποσβέσεις, απομείωση)
Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί
τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες
απομειώσεως). Επισκευές και βελτιώσεις που επηρεάζουν σημαντικά την
ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται στο αποσβέσιμο κόστος.
Αποσβέσεις αναγνωρίζονται για τα ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία που
βρίσκονται σε λειτουργία. Η οντότητα χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο
διενέργειας αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων κατανέμονται στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμάται ανά
κατηγορία παγίου, ως ακολούθως:
- Κτίρια και τεχνικά έργα: Στα έτη της μίσθωσης των εγκαταστάσεων της
εταιρείας.
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 10 έτη.
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του
στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Τα πάγια στοιχεία 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 παγίων στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα
απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ)
Διαγραφή ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται (διαγράφονται) όταν
διατίθενται ή όταν δεν αναμένονται πλέον οικονομικά οφέλη από την
χρησιμοποίησή τους. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την παύση
αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. Το
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κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να
αναγνωρίζεται.
3.2.

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.
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 απόδοσή τους πέραν των αρχικών
προδιαγραφών.
Η απόσβεση των λογισμικών λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως
σε 10 έτη.
Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
3.3.

Χρηματοοικονομικά Πάγια στοιχεία

3.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που
υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη
πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
α)
Αρχική αναγνώριση
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
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σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου (ή 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.
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
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.
3.4.

Φόροι Εισοδήματος

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.
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.
3.5.

Αποθέματα
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α)
Αρχική αναγνώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των
αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το
κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που
σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη
αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην
περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων
αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.
β)
Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην
κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο
της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος
πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι
«απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.6.

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.
3.7.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική αναγνώριση 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
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του
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ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα
αποτελέσματα.
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.
3.8.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική αναγνώριση 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
επανεκτίμηση 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.
3.9.

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.
3.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων
καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και
μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των
αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα
στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
3.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται
δουλευμένα. Ειδικότερα:
- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω
προϋποθέσεις: (α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους. (β) Τα αγαθά γίνονται
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αποδεκτά από τον αγοραστή. (γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή
μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους
στην οντότητα.
- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως.
3.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.13. 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.
3.14. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγουμένων περιόδων.
3.14.1. 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 πραγματοποιήθηκε η προσαρμογή των λογιστικών
αρχείων της οντότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4308/2014
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
3.14.2. 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.
3.14.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγουμένων 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 αναφοράς δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης
περιόδου.
4.
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης και οι
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επιπτώσεις αυτών στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(Άρθρο 29, § 6).
Δεν προέκυψε παρέκκλιση από της διατάξεις του Ν.4308/2014 κατά την διάρκεια
της υπόλογου χρήσεως.
5.
Περιουσιακά στοιχεία και Υποχρεώσεις που σχετίζονται με
περισσότερα του ενός κονδύλια του ισολογισμού. (Άρθρο 29, § 7).
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με
περισσότερα του ενός κονδύλια του ισολογισμού.
6.
Πληροφορίες σχετικά με τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία. (Άρθρο 29, § 8).
6.1.

Ενσώματα και άυλα πάγια

(Ποσά σε Ευρώ)
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες περιόδου
Κόστος πωληθέντων παγίων ή διαγραφών
Σωρευμένες αποσβέσεις διαγραφέντων
παγίων
Αποσβέσεις
περιόδου
Καθαρή αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015
Κόστος κτήσης την 01.01.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις την 01.01.2015
Καθαρή αξία την 01.01.2015
Κόστος κτήσης την 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις την 31.12.2015
Καθαρή αξία την 31.12.2015

Κτίρια &
τεχνικά
έργα
35.088,95

-3.192,76
31.896,19
38.281,71
-3.192,76
35.088,95
38.281,71
-6.385,52
31.896,19

6.2.

Δοσμένες Εγγυήσεις

-

Δημόσια επιχείρηση Ηλεκτρισμού

-

Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων : € 1.547,34

-

Λοιπές εγγυήσεις

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός
85.877,72
50.268,56
-15.515,90
11.054,81
-18.557,22
113.127,97
203.772,67
-117.894,95
85.877,72
238.525,33
-125.397,36
113.127,97

Σύνολο
120.966,67
50.268,56
-15.515,90
11.054,81
-21.749,98
145.024,16
242.054,38
-121.087,71
120.966,67
276.807,04
-131.782,88
145.024,16

: € 355,00

: € 65,52

7.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναγνώριση και αποτίμηση
αυτών. (Άρθρο 29, § 10-11).
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της οντότητας καθώς το σύνολο
των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού επιμετρήθηκε στο κόστος
κτήσης.
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7.1.

Αποθέματα

(ποσά σε Ευρώ) 31.12.2015
Εμπορεύματα
Σύνολα

7.2.

31.12.2014

77.412,68

114.844,73

77.412,68

114.844,73

Εμπορικές Απαιτήσεις

Παλαίωση απαιτήσεων
(ποσά σε Ευρώ)

31.12.2015

31.12.2014

Απαιτήσεις από πελάτες
Έως ένα (1) έτος

76.896,20

43.216,22

Μεταξύ (1) – (2) έτη

4.299,82

0,00

Μεταξύ (2) – (3) έτη

0,00

79.072,92

35.433,81

0,00

116.629,83

122.289,14

Πλέον τριών (3) ετών
Σύνολα

7.3.

Λοιπές Απαιτήσεις

(ποσά σε Ευρώ)

31.12.2015

31.12.2014

Απαιτήσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

96.482,36

102.887,34

Απαιτήσεις Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος

66.508,28

84.401,55

2.265,11

2.060,82

-409,76

1.168,44

164.845,99

190.518,15

5.594,40

27.972,00

104.358,74

29.374,41

Απαιτήσεις αποζημιώσεων
Λογαριασμοί προκαταβολών
Σύνολα
Προπληρωμένα έξοδα (ενοίκια)
Εκπτώσεις υπό διακανονισμό
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7.4.

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

(ποσά σε Ευρώ)
Ταμείο σε μετρητά
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολα
8.

31.12.2015

31.12.2014

16,17

394,41

234.657,44

260.454,31

234.673,61

260.848,72

Καθαρή Θέση. (Άρθρο 29, § 12)

α)
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 1.1.2015 ανερχόταν σε εξήντα
χιλιάδες (€60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια
ονομαστικής αξίας εκατό (€100,00) ευρώ έκαστο.
β)
Δεν υπάρχουν ποσά κεφαλαίου που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν
καταβληθεί.
γ)

Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης.

δ)
Δεν υπάρχουν οιασδήποτε φύσης μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα
αγοράς τίτλων ή δικαιώματα προαίρεσης.
ε)
Η οντότητα έχει σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κατά ποσό € 32.174,35
από αδιάθετα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
9.

Προβλέψεις

Κατά την υπόλογο χρήση δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή άλλης φύσης λοιπές
προβλέψεις.
Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλούς – επίδικης εμπορικής
απαίτησης ποσού € 21.502,36 κατά τα προηγούμενα έτη. Η υπόθεση δεν έχει
τελεσιδικήσει μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από της ιδρύσεώς της. Το
αποτέλεσμα του ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, συνεπώς δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για το αποτέλεσμα αυτό. Εφόσον από τον έλεγχο
προκύψουν επιβαρύνσεις, θα βαρύνουν τη χρήση στην οποία, μετά από έλεγχο,
θα βεβαιωθούν.
10.

Υποχρεώσεις

10.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
10.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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(ποσά σε Ευρώ)
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

31.12.2015

31.12.2014

137.594,86

73.387,73

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς
Παρακρατούμενοι & λοιποί φόροι

1.307,24

218,71

2.392,07

16.786,27

Δουλευμένα έξοδα

2.000,00

3.767,09

103.945,83

145.874,20

29.430,00

0,00

299.700,00

333.000,00

576.370,00

573.034,00

Προκαταβολές πελατών
Δικαιούχοι εγγυήσεων εκθεσιακών
συσκευών
Μερίσματα & Αποζημιώσεις πληρωτέα
Σύνολα

10.3. Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής εξασφάλισης (Άρθρο 29, § 13).
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις.
10.4. Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. (Άρθρο 29, § 14).
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
11.
Έσοδα και Έξοδα. Συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται στον Ν.4308/2014. (Άρθρο 29, § 17)
11.1. Κύκλος εργασιών
(ποσά σε Ευρώ)

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

Πωλήσεις εμπορευμάτων

594.489,37

693.830,92

0,00

0,00

594.489,3
7

693.830,92

Πωλήσεις Υπηρεσιών
Σύνολα
11.2. Κόστος Πωλήσεων
(ποσά σε Ευρώ)
Απόθεμα έναρξης
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Πλέον:
- Αγορές περιόδου

282.498,23

314.612,62

- Κόστος αγορών

67.152,04

122.371,97

-6.442,68

-2.314,46

0,00

0,00

77.412,68

114.844,73

380.526,54

412.754,22

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

Μείον:
- Ιδιοκαταναλώσεις
- Εκπτώσεις αγορών
Απόθεμα λήξης
Κόστος πωληθέντων
11.3. Λοιπά έσοδα-κέρδη
(ποσά σε Ευρώ)
Παρεπόμενες δραστηριότητες

3.225,49

2.828,25

Επιχορηγήσεις

3.590,63

0,00

Σύνολα

6.816,12

2.828,25

Πωλήσεις παγίων

17.274,32

0,00

Πιστωτικές συν/κες

40.974,05

80.710,82

Κέρδη προηγ. Χρήσεων

0,00

751,63

Αντιλογ. Προβλέψεων

0,00

22.021,59

58.248,37

103.484,04

Σύνολα
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11.4 Έξοδα διάθεσης
(ποσά σε Ευρώ)

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

Κόστος προσωπικού

21.999,91

2.120,57

Αμοιβές τρίτων

26.843,41

32.508,31

Παροχές τρίτων

38.622,60

29.373,19

7.793,48

6.535,84

Διάφορα έξοδα

170.579,23

166.810,34

Εκπτώσεις διαφήμισης

-93.589,50 -113.669,68

Φόροι & τέλη

Αποσβέσεις
Σύνολα

21.749,98

106.739,40

193.999,11 230.417,97

11.5. Έξοδα διοίκησης
(ποσά σε Ευρώ)
Κόστος προσωπικού

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

0,00

0,00

Αμοιβές τρίτων

36.860,00

60.630,00

Παροχές τρίτων

6.064,90

11.374,19

0,00

0,00

12.750,63

2.899,28

0,00

1.297,37

55.675,53

76.200,84

Φόροι & τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολα
11.6. Άλλα έξοδα – ζημίες
(ποσά σε Ευρώ)

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

Προβλέψεις επισφαλειών

0,00

21.502,36

Πρόστιμα

0,00

749,41

14.907,96

11.730,30

14.907,96

33.982,07

Χρεωστικές συν/κες διαφ.
Σύνολα
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11.7. Χρηματοοικονομικά
01.01.2015
31.12.2015

(ποσά σε Ευρώ)

01.01.2014
31.12.2014

Εισόδημα από τόκους
Πιστωτικοί τόκοι

1.120,25

14.461,03

Σύνολα

1.120,25

14.461,03

Τραπεζικές χρεώσεις

-3.056,53

-4.300,12

Σύνολα

-3.056,53

-4.300,12

Σύνολα

-1.936,28

10.160,91

Χρηματοοικονομικά έξοδα

11.8. Φόρος εισοδήματος
01.01.2015
31.12.2015

(ποσά σε Ευρώ)

01.01.2014
31.12.2014

Φόρος Χρήσης

4.352,44

15.261,60

Σύνολα

4.352,44

15.261,60

12.
Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην
περίοδο. (Άρθρο 29, § 18)
Δεν υπάρχουν ποσά τόκων που ενσωματώθηκαν στην αξία των περιουσιακών
στοιχείων στην περίοδο.
13.

Διάθεση κερδών ή λογιστικός χειρισμός ζημιών. (Άρθρο 29, § 19 & 21)

Τα κέρδη της υπόλογου χρήσεως προτείνεται να μεταφερθούν στα
αποτελέσματα εις νέον.
14.

Μερίσματα. (Άρθρο 29, § 20)

Δεν διανεμήθηκε μέρισμα κατά τη διάρκεια της υπόλογου χρήσεως.
15.

Προσωπικό και Αμοιβές Διοίκησης (Άρθρο 29, § 23 & 30)

Προσωπικό
Μέσος όρος προσωπικού άτομα:

(1) άτομο.

Μισθολογικό κόστος
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Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2015 στο προσωπικό
της Εταιρείας ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά:
- Αμοιβές Προσωπικού/Διοίκησης € 15.844,60
- Αμοιβές Λοιπού Προσωπικού

€ 1.750,53

- Εργοδοτικές Εισφορές

€ 4.384,78

- Σύνολο

€ 21.979,91

16.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων (Άρθρο 29, § 25)
Ποσά προκαταβολών χορηγούνται στα μέλη διαχείρισης της οντότητας
αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων της
εταιρείας που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οντότητας.
Στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως δεν εμφανίζονται ποσά προκαταβολών σε
μέλη της διοίκησης.
17.
Συμμετοχές σε άλλες οντότητες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
17.1. Συμμετοχές σε άλλες οντότητες στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος εταίρος. (Άρθρο 29, § 26)
Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες οντότητες.
17.2. Στοιχεία της οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρεία ως θυγατρική. (Άρθρο 29, § 27)
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας “DIGITAL
KITCHEN LIMITED PARTNERSHIP” που εδρεύει στο Ισραήλ (8 Aba Eben,
Hertzelia Pituaj), όπου διατίθενται.
17.3. Στοιχεία της οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρεία ως θυγατρική. (Άρθρο 29, § 28)
Δεν υφίσταται
17.4. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. (Άρθρο 29, § 29)
Στις εγκαταστάσεις της “DIGITAL KITCHEN LIMITED PARTNERSHIP” στην
Hertzelia Pituaj του Ισραήλ (8 Aba Eben Street), καθώς και στα νόμιμα μέσα
δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων εταιρειών του Ισραήλ.
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18.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. (Άρθρο 29, § 31)

Η εταιρεία αποκτά αγαθά και υπηρεσίες από συνδεδεμένα μέρη καθώς και πωλεί
αγαθά σε αυτά. Οι πωλήσεις της εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη αφορά κυρίως
εμπορεύματα. Η τιμές πώλησης καθορίζονται με βάση το κόστος πλέον ένα
περιθώριο κέρδους συγκρίσιμο με αυτό των πωλήσεων προς τρίτα μέρη.
Οι υπηρεσίες που λαμβάνει η εταιρεία αφορούν κυρίως προμήθειες και δαπάνες
σχετικές με πωλήσεις ηλεκτρικών συσκευών μέσω του διαδικτύου, σε πελάτες
στο Ισραήλ για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
Επιπλέον η εταιρεία λαμβάνει συγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορούν την
διαφημιστική δαπάνη που γίνεται στο Ισραήλ για την εμπορική προώθηση των
πωλήσεων της εταιρείας.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

01.01.2015 01.01.2014
31.12.2015 31.12.2014

Μητρική προς θυγατρική
Πωλήσεις Αγαθών
Παροχή υπηρεσιών

0,00

19.394,19

234.409,86

245.854,50

1.350,00

0,00

15.844,60

4.200,00

Θυγατρική προς μητρική
Πωλήσεις αγαθών
Συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και
μελών του Δ.Σ.
Αμοιβές & Αποζημιώσεις

Συνδεδεμένα μέρη (απαιτ.- υποχρ.)

01.01.2015 01.01.2014
31.12.2015 31.12.2014

Θυγατρική προς μητρική
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

1.350,00

0,00

394.136,11

11.253,49

19.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. (Άρθρο 29, § 16)
Δεν υπάρχουν ποσά χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή
ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Δεν
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υπάρχουν δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία.
20.

Λοιπές πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

20.1. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας,
που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές
επιπτώσεις αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των
διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και απαιτείται η δημοσιοποίηση τους για
σκοπούς εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. (Άρθρο 29, §
15)
Δεν υπάρχουν διακανονισμοί απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της οντότητας των
οποίων οι κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι σημαντικά και απαιτείται η δημοσιοποίησή
τους για σκοπούς εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.
20.2. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων, υπόλοιπο αρχής και τέλος περιόδου,
ανάλυση της κίνησής του εντός της περιόδου καθώς και επιρροή στο αποτέλεσμα
και την καθαρή θέση της περιόδου. (Άρθρο 29, § 22)
Δεν συντρέχει λόγος αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου.
20.3. Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν
ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των
υπηρεσιών. (Άρθρο 29, § 24)
Τα έσοδα της Εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε Ευρώ)

31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος Εργασιών
Ελλάδα & Κύπρος

246.908,37

142.042,92

Ισραήλ

347.581,00

551.788,00

Σύνολα

594.489,37 693.830,92

20.4. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου της οντότητας, για τον
έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες
διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη
ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. (Άρθρο 29, § 32)
Οι συνολικές αμοιβές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον
υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 ανήλθε
στο ποσό των (€ 2.000,00).
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20.5. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά
υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να
διαθέσει στο προσεχές διάστημα και οπωσδήποτε εντός των επόμενων 12 μηνών.
(Άρθρο 29, § 33)
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει
λάβει ήδη απόφαση να διαθέσει εντός της επόμενης εταιρικής χρήσεως.
21.
Σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου
αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Άρθρο 29, § 9)
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά την περίοδο αναφοράς
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στον
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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RAN PRESBERG
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