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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων ν. 4308/2014
Σημείωση

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.1

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

0,10

0,11

6.126,35

8.582,82

6.126,45

8.582,93

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις

2.5

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

5.376,00

1.225,10

5.376,00

1.225,10

11.502,45

9.808,03

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

2.6

Εμπορικές απαιτήσεις

2.7

391.968,01

307.129,50

Λοιπές απαιτήσεις

2.7

220.705,78

268.558,78

954,42

1.059,29

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

158.458,20

Σύνολο

772.086,41

832.753,85

Σύνολο κυκλοφορούντων

772.086,41

832.753,85

Σύνολο ενεργητικού

783.588,86

842.561,88

Σημείωση

31/12/2015

256.006,28

31/12/2014

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

102.000,00

102.000,00

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

102.000,00

102.000,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

34.000,00

32.066,48

Αποτελέσματα εις νέο

11.770,79

83.662,83

Σύνολο

45.770,79

115.729,31

Συναλλαγματικές διαφορές

-

Σύνολο καθαρής θέσης

147.770,79

217.729,31

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

2.10

12.162,47

10.343,13

Λοιπές προβλέψεις

2.10

190.626,24

306.832,25

202.788,71

317.175,38

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

2.8

169.007,09

134.174,44

Φόρος εισοδήματος

2.3

8.524,89

3.415,68

Λοιποί φόροι και τέλη

17.419,61

6.404,50

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

12.738,49

26.012,02

215.369,16

126.085,11

9.970,12

11.500,43

Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων

-

Σύνολο

65,01

433.029,36

307.657,19

Σύνολο υποχρεώσεων

433.029,36

307.657,19

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

783.588,86

842.561,88

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Διαχειριστής
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015
βάσει των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων ν. 4308/2014 - κατά λειτουργία

2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

2014

794.981,89

784.440,26

Κόστος πωλήσεων

(583.554,45)

(558.773,84)

Μικτό αποτέλεσμα

211.427,44

225.666,42

Λοιπά συνήθη έσοδα

-

-

211.427,44

225.666,42

Έξοδα διοίκησης

(83.521,16)

(64.733,55)

Έξοδα διάθεσης

(70.849,34)

(51.773,85)

(5.731,69)

(489,50)

-

-

(0,11)

(0,01)

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

-

-

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

-

-

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

-

-

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Λοιπά έσοδα και κέρδη

65.103,34

214,75

116.428,48

108.884,26

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

28,59

236,11

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(2.166,39)

-

114.290,68

109.120,37

Φόροι εισοδήματος

(34.251,91)

(29.371,30)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

80.038,77

79.749,07

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ
β) Νομικός τύπος: Εταιρόρυθμη εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ.Μεσογείων 50 Αθήνα 115 27
ε) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 005355801000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) 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.
η) Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
4308/2014.
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. 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.
2.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
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.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Περιγραφή
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα - Φορτηγά
Μεταφορικά μέσα - Επιβατικά
Εξοπλισμός Η/Υ
Λοιπά πάγια στοιχεία

Συντελεστής απόσβεσης
10%
12%
16%
20%
10%

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.

2.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης:
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.
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.
2.3. Φόρος 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.
2.4. Αποθέματα
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά) επιμετρώνται
στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης
των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την
μέθοδο FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες
απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό
την εύλογη παρουσίαση.
2.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά)
μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την
ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
2.6. 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.
2.7. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
2.8. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. 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.
2.9. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
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.
2.10. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
2.11. 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:
-

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.

-

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

-

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και συμβόλαια εγκατάστασης καταχωρίζονται με τη μέθοδο του
ποσοστού ολοκληρώσεως. 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.
2.12. 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. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
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.
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.
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου.

Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άυλων παγίων.
Λοιπός Εξοπλισμός

Αξία κτήσης
Κόστος κτήσης 01.01.2015
Προσθήκες 2015 (31.12.2015)
Μειώσεις 2015 (31.12.2015)
Κόστος κτήσης 31.12.2015

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

6.353,69

15.307,37

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισμός
36.332,08

Σύνολο
Παγίων
57.993,14

0,00

8,40

914,55

922,95

281,73

0,00

6.238,65

6.520,38

6.071,96

15.315,77

31.007,98

52.395,71

6.353,58

10.501,33

32.555,30

49.410,21

0,00

2.045,32

1.334,00

3.379,32

281,72

0,00

6.238,75

6.520,47

6.071,86

12.546,65

27.650,75

46.269,26

0,10

2.769,12

3.357,23

6.126,45

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015
Αποσβέσεις 2015
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015
Λογιστική αξία 31.12.2015

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

(1)
(2)

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτ. συμβ. Τρ. Πειραιώς
Εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Τρ.Eurobank
Σύνολο

7.301,45
1.080,00
8.381,45

5. Μέσος όρος και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε 19 άτομα με συνολικό κόστος 265.568,00.
6. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Διαχειριστής

Το μέλος

Η Υπεύθυνη του
Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΚΑΡΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
Της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ

Προς την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Εταίρων,
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/55 και τις αναφορές στο άρθρο 43α, παράγρ.3 του Ν. 2190/20
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υποβάλλουμε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο (01/01/15-31/12/15).
Ι. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας
Κατά τη χρήση 2015 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων ποσού 164.704,31 ευρώ
έναντι του ποσού 162.700,28 ευρώ της χρήσης 2014.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών για την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 794.981,89 ευρώ έναντι 784.440,26 ευρώ της
προηγούμενης χρήσης, δηλαδή, σημείωσε αύξηση κατά 10.541,63 ευρώ ή σε ποσοστό 1%. Τα μικτά
αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 211.427,44 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι
225.666,42 ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 14.238,98 ευρώ ή σε ποσοστό 6,3%,
ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 114.290,68 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι
κερδών 109.120,39 ευρώ στη χρήση 2014, αυξημένα κατά 5.170,31 ευρώ.
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

83.521,16
70.849,34

794.981,89
583.554,45

784.440,26
558.773,84

211.427,44

225.666,42

154.370,50

64.733,55
51.773,85

57.056,94

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

28,59
2.166,39

116.507,40
109.159,02

236,11
(2.137,80)

236,11

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

54.919,14

109.395,13

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρ.
μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες

16.614,54
48.488,80
5.731,69
0,11

67,84
146,91
489,50
0,01

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

114.290,68

109.120,37

ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ
προ φόρων

3.379,32
3.379,32

0,00
114.290,68

10.270,17
10.270,17

0,00
109.120,37

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας
Έκθεσης, δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά οικονομικά ή άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.
ΙΙ. Οικονομική θέση της Εταιρίας
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Οικονομικών
Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.
Η αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται σε 6.126,45 Ευρώ, έναντι 8.582,93
ευρώ την προηγούμενη χρήση, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 102.000,00 ευρώ έναντι 102.000,00 ευρώ
την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 423.059,24 ευρώ, έναντι
296.091,75 ευρώ την προηγούμενη χρήση.
ΙΙΙ. Προοπτικές – Στόχοι Εταιρίας για το 2016
Στόχος μας θα είναι παρότι διανύουμε μία δύσκολη περίοδο λόγω των προβλημάτων στο οικονομικό
περιβάλλον να επεκτείνουμε τον κύκλο εργασιών μας και να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο στις παροχές
υπηρεσιών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η μεταφορά της έδρας της εταιρείας μας το έτος
2016 σε μεγαλύτερα και ανακαινισμένα γραφεία στην Μεσογείων 50 Αθήνα.
Κύριοι Εταίροι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015
και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Ο Διαχειριστής

Γιάννης Πομώνης

