ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για την Οικονοµική Χρήση
από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η *εκεµβρίου 2015
(Σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014)

ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
Ετήσια Έκθεση (ιαχειρίσεως του (ιοικητικού Συµβουλίου της
ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση
από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ΦΑΣΕΤΣ Α.Ε., προς την Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας παρουσιάζουµε την παρούσα έκθεσή µας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η

εκεµβρίου

2015.

ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρίας, υπήρξαν σύµφωνες µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης και ο Πίνακας µεταβολών της καθαρής θέσης της ανωτέρω
χρήσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας
και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποτελέσµατα χρήσεως κατέληξαν
κερδοφόρα.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµιές που αναµένονται να προκύψουν στο µέλλον από µεταγενέστερα της
ηµεροµηνίας του Ισολογισµού γεγονότα.
Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι σήµερα δεν προέκυψε γεγονός που να επηρεάσει
σηµαντικά την πορεία των εργασιών της Εταιρίας µας.
Τέλος, σας αναφέρουµε ότι:
εν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρίας, κατά τη χρήση 2015 στους τοµείς της έρευνας και της
ανάπτυξης.
Τα πάγια της Εταιρίας απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων της Εταιρίας.
Η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
εν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πορεία εργασιών της Εταιρίας θα είναι καλύτερη ή χειρότερη το 2016.
Καλούµε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η
εκεµβρίου 2015, και να απαλλάξει το

ιοικητικό Συµβούλιο, τους ελεγκτές και το λογιστή της

Εταιρίας από κάθε ευθύνη.
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του

ιοικητικού

Συµβουλίου.

Αθήνα, 30.04.2016

Ο ΠΡΟΕ(ΡΟΣ (.Σ.

Ο (ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ηµήτριος Σπύρου

Νικόλαος Γάκης

Α. .Τ. ΑΚ 530169

Α. .Τ. ΑΙ 692877
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Οικονοµικής Χρήσης
1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η $εκεµβρίου 2015

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
όπως περιγράφονται από τον Κ.Ν 4308/2014
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η Εταιρεία
Σηµ

1/1 31/12/2015

1/1 31/12/2014

Κύκλος εργασιών

5

399.610

387.234

Κόστος πωλήσεων

6

(375.507)

(352.318)

24.103

34.916

Έξοδα διοικήσεως

6

(10.197)

(11.941)

'Εξοδα διάθεσης

6

(2.039)

(2.388)

(461)

(0)

Μικτό αποτέλεσµα

Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα πρό τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6

Αποτελέσµατα προ φόρων

0

2

11.405

20.589

-

95

(321)

(1.721)

11.084

18.963

Φόροι εισοδήµατος

7

(5.089)

(5.318)

Αποτελέσµατα µετά φόρων

8

5.995

13.645

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η Εταιρεία
Σηµ

31/12/2015

31/12/2014

7

7

7

7

1.709

2.164

1.709

2.164

0

0

2.200

2.200

2.200

2.200

0

0

3.916

4.371

207.433

211.478

27.443

33.210

100.183

98.039

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα Πάγια
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
'Αυλα Πάγια Στοιχεία
Λοιπά άυλα

9

Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

10

Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις

11

Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

13

Σύνολο

335.059

342.727

Σύνολο κυκλοφορούντων

335.059

342.727

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

338.975

347.098

60.000

60.000

60.000

60.000

13.233

12.840

173.276

167.674

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβεβληµένα Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

15

Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο

16

186.509

180.514

246.509

240.514

Εµπορικές υποχρεώσεις

61.580

81.948

Λοιποί φόροι τέλη

30.374

24.637

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις

511

0

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

92.466

106.584

92.466

106.584

338.975

347.098

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
νόµων και
καταστατικού

Αποτελέσµατα
εις νέο

60.000

12.138

154.731
12.943

13.645

Σύνολο

226.869

ιανοµές στους φορείς

-

Αποτελέσµατα χρήσης

-

702

Υπόλοιπο 31η (εκεµβρίου 2014

60.000

12.840

167.674

240.514

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015

60.000

12.840

167.674

240.514

-

393

5.602

5.995

60.000

13.233

173.276

246.509

Αποτελέσµατα χρήσης
Υπόλοιπο 31η (εκεµβρίου 2015

-

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1.

ΣΥΣΤΑΣΗ, (ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΙΚΗ Α.Ε

ΑΦΜ

998872855

ΟΥ

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΑΣ

ΑΓ. ΙΣΙΩΡΟΥ 1 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 71

ΤΗΛΕΦΩΝO

210 3613135

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ

9333001000

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΥΚΤΙΟΥ

http://www.facets.gr

ΑΡ.Μ.ΑΕ

69548/01/Β/10/156

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΚΗΣ

Η «ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ»:
• Συστάθηκε το 2010 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των Μελετών Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
• Λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, δεν ανήκει σε Όµιλο και δεν είναι υπό εκκαθάριση.
• Εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των
πολύ µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 4308/2014.

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συµφωνία µε τον νόµο
4308/2014.
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Το διοικητικό συµβούλιο κατά την 30.04.2016, ηµεροµηνία που εγκρίθηκαν οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις αποτελείται από τους εξής:

ηµήτριος Σπύρου

Πρόεδρος

Νικόλαος Γάκης

ιευθύνων Σύµβουλος

Παρασκευή Σιουρούνη

Μέλος

Αναστασία Κουκουράκη

Μέλος

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ(ΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
(ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Στην κλειόµενη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2015, η Εταιρεία παρουσίασε, µεταξύ άλλων, τα
παρακάτω µεγέθη:
•

Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις 31.12.2015 ανήλθε σε € 61.580 (το αντίστοιχο
ποσό στις 31.12.2014 ήταν € 81.948) έναντι των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ενεργητικού που ανήλθαν σε € 335.059 (31.12.2014: € 342.727).

•

Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού στις 31.12.2015 ανήλθε σε € 3.916
(31.12.2014: € 4.371).

•

Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2015 (ως συνέπεια των ανωτέρω µεγεθών) ήταν € 246.509 (31.12.2014:
€ 240.514).

εν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας.

3.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

(α) Βάση Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων:
Οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τον Κ.Ν 4308/2014. Οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις προετοιµάστηκαν µε βάση τα Ε.Λ.Π. για πρώτη
φορά, εφαρµόζοντας το άρθρο 37 του Κ.Ν 4308/2014 «Πρώτη Εφαρµογή» των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε τον Κ.Ν
4308/2014 οι κανόνες επιµέτρησης που έχουν εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία αναφοράς
εφαρµόζονται αναδροµικά για όλες τις συγκρίσιµες περιόδους, συµπεριλαµβανοµένου και τον
ισολογισµό µετάβασης, και αντιµετωπίζονται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών.
H σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, απαιτεί όπως η διοίκηση
προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του
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ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιµήσεις.
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα χρήση για την σύνταξη των
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν και στην προηγούµενη
χρήση.

(β) 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
αλλαγές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.

(γ) (ιόρθωση 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 δεν προέκυψε περίπτωση διορθώσεως σφάλµατος.

(δ) Έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων:
Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31η εκεµβρίου 2015, στις 30 Απριλίου 2016. Οι αναφερόµενες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.

4.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ(ΟΙ:
4.1 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε
άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στη
συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.
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4.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και
(β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την
κατά προορισµό χρήση του.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των
βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος
που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία
σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθµό
που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.

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).
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της
απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης,
καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
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Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

5-8

Μεταφορικά µέσα

5-15 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

1-5

έτη
έτη

4.3 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώµατα πάγια στοιχεία αποτελούνται κυρίως από τα κόστη λογισµικού. Τα προερχόµενα από
εξωτερική αγορά ασώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης. Η απόσβεση των ασώµατων
ακινητοποιήσεων υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν
τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώµατων παγίων.
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισµικά προγράµµατα

1-5 έτη

4.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και Κοινοπραξίες.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως
έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών.

4.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι
η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
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Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα
έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει
µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.

4.6 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των αποθεµάτων
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και
επεξεργασίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησής
τους στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το
εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής τους στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Αποµείωση της
αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

4.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την
ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

4.7.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων.
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης.
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις
µεταβολές

της

εύλογης

αξίας

των

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων

ενεργητικού

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα
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αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν.

4.7.2 Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
 Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νοµοθετικά από το κράτος,
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

4.8 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και
των

ζηµιών

αποµείωσης.

Οι

ζηµιές

αποµείωσης

(απώλειες

από

επισφαλείς

απαιτήσεις)

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.

4.9 (ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι
πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της
Εταιρείας περιλαµβάνονται, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.

4.10 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.
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4.11 Μισθώσεις
i) Λειτουργική µίσθωση: Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές (δόσεις) που
πραγµατοποιούνται

για

λειτουργικές

µισθώσεις,

συµπεριλαµβανοµένων

των

προκαταβολών,

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
ii) Χρηµατοδοτική µίσθωση: Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία αναλαµβάνει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή
µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η
αντίστοιχη υποχρέωση προς το µισθωτή, καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζεται στον
ισολογισµό ως υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά έξοδα
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
Όλες οι µισθώσεις της Εταιρείας που βασίζονται σε συµβάσεις (ιδιωτικά συµφωνητικά) µίσθωσης µε
ηµεροµηνία

πριν

την

01.01.2014

αντιµετωπίζονται

λογιστικά

σαν

λειτουργικές

µισθώσεις,

ακολουθώντας τις επιταγές του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (Ν. 4172/2013) που επιτρέπει τον
συγκεκριµένο λογιστικό χειρισµό για τις µισθώσεις αυτές.

4.12 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος της χρήσης, που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας,
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που αφορούν
προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς
συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις µε τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Για τη χρήση 2015, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος», προβλέπεται ότι τα κέρδη από
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε συντελεστή
29%.

Η ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις
φορολογικές αρχές και αναγνωρίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναµένονται
να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
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4.13 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.

4.14 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση τα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του Ισολογισµού

4.15 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές
παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο
ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση
το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την
πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.

4.16 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις
ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και
τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις
προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει
τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η
πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή χρηµατοοικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
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4.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι
σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή
υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως
τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του
αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια
έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής
τους.

4.18 Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης
χρήσεως.

4.19 Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή
κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας
οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•

Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

•

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης
µεταβίβασης.

•

Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει
µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού
αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου
του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να
καταβάλλει.
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Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί
του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων που διακανονίζονται
ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου
στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός
δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη
συµµετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.
(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην
περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή
αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές
αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική
υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.

4.20 (ιανοµή Μερίσµατος
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως
υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Η προτεινόµενη µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, σύµφωνα µε την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του κωδ. Ν. 2190/1920.

5.

ΕΣΟ(Α

Τα έσοδα της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2015 και 2014 αναλύονται ως εξής:

Έσοδα από:
Πωλήσεις Υπηρεσιών – Μελέτες
Σύνολο

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

399.610
399.610

387.234
387.234

Η γεωγραφική κατανοµή των εσόδων κατά την 31η εκεµβρίου 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:

Πωλήσεις σε:
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

376.741
22.869
399.610

315.483
71.751
387.234
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Οι κατηγορίες δραστηριότητας του κύκλου εργασιών κατά την 31η εκεµβρίου 2015 και 2014 αναλύεται
ως εξής:

Πωλήσεις από:
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

399.610
399.610

387.234
387.234

Σηµαντικού µεγέθους, ιδιαίτερης σηµασίας ή / και συχνότητας επαναλαµβανόµενα έσοδα της εταιρείας
αφορούν τα εξής:
Έσοδα από:
Πωλήσεις Υπηρεσιών – Μελέτες
Σύνολο

6.

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

399.610
399.610

387.234
387.234

ΕΞΟ(Α

Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στο κόστος πωλήσεων, στη λειτουργία διάθεσης και στη
λειτουργία διοίκησης στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελεσµάτων ως εξής:
01.01.2015 – 31.12.2015
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
ιάφορα έξοδα
Τόκοι & συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

356.574
18.160
2.579
6.923
981
2.847
388.065

01.01.2014 – 31.12.2014
330.735
18.183
8.602
9.013
1.721
114
368.368

Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής:
01.01.2015 – 31.12.2015
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

375.507
10.197
2.039
321
388.065

01.01.2014 – 31.12.2014
352.318
11.941
2.388
1.721
368.368
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Σηµαντικού µεγέθους, ιδιαίτερης σηµασίας ή / και συχνότητας επαναλαµβανόµενα έξοδα της εταιρείας
αφορούν τα εξής:

01.01.2015 – 31.12.2015
Αµοιβές σε Συνεργάτες - Μελετητές
Σύνολο

7.

356.574
356.574

01.01.2014 – 31.12.2014
330.735
330.735

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ(ΗΜΑΤΟΣ

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2013.
Με το νέο φορολογικό νόµο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2015.

Ο φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αναλύεται ως
εξής:

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Σύνολο

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

5.089
5.089

5.318
5.318

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα
εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των
κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. Οι φορολογικές ζηµίες
την 31.12.2015 ανέρχονται σε µηδέν
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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης:
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται
να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το
οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Χρηµατοοικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο
Χρηµατοοικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα
όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής
Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Χρηµατοοικονοµικών.
Η Εταιρεία δεν ελέγχεται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και για το λόγω αυτό δεν έχει
υποχρέωση λήψης της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης»

Οι χρήσεις 2010 έως 2015 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

8.

ΚΕΡ(Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζηµιές) που αποδίδονται στους
µετόχους µε τον αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που εκδόθηκαν κατά
την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως:

31.12.2015
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Αριθµός ιδίων µετοχών
Συνολικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

5.995
2.000
2.000
0,050

31.12.2014
13.645
2.000
2.000
0,114

Σελίδα 22 από 30

ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
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Η προτεινόµενη προς τη γενική συνέλευση διανοµή κερδών αναλύεται ως εξής:
31.12.2015
Καθαρά κέρδη χρήσης µετά φόρων
Υπόλοιπο προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο διανεµηθέντων κερδών
Προτεινόµενη διανοµή κερδών
Τακτικό Αποθεµατικό
Μερίσµατα
Υπόλοιπο εις νέο

31.12.2014

5.995
167.674
173.669

13.645
154.731
168.376

393
173.276

702
167.674

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30.06.2014 δεν ενέκρινε µερίσµατα προς τους µετόχους.

9.

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα λοιπά άυλα στοιχεία της εταιρείας, περιλαµβάνονται λογισµικά προγράµµατα.
10. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας απεικονίζεται η δοθείσα εγγύηση µισθώµατος γα τα
γραφεία της εταιρείας.

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2015
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

31.12.2014

124.520
124.520

186.477
25.000
211.477

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα αυτά των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες
σε εξατοµικευµένη βάση, εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο αδυναµίας
είσπραξής τους χρησιµοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, τη
δυνατότητα άσκησης αναγκαστικών µέτρων και την αντικειµενική δυσκολία είσπραξής τους. Επίσης, ως
επισφάλεια θεωρείται το µεγαλύτερο µέρος των ποσών που διεκδικούνται δια της νοµικής οδού,
ανεξαρτήτως της πιθανότητας είσπραξης µέρους του ποσού.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές
εξασφαλίσεις, συµπίπτει µε τη λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται σε 60-120 ηµέρες.
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Κατά την τρέχουσα χρήση το ποσό των τόκων που ενσωµατώθηκαν στις ανωτέρω εµπορικές απαιτήσεις
ανέρχεται σε € 0. Την προηγούµενη χρήση το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε € 0

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η λογιστική
αξία τους. Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.

12.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ (ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ (ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2015
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο

31.12.2014

4.206
95.977
100.183

1.825
96.214
98.039

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια
τραπεζών και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος.

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ(ΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΆ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΑ
ΟΠΟΊΑ Η (ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ (ΙΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
(Ω(ΕΚΑ ΜΗΝΩΝ
εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις, τα οποία η διοίκηση της
εταιρείας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους επόµενους
12 µήνες.

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) διαιρούµενο σε δύο
χιλιάδες (2.000) ονοµαστικές µετοχές, αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε µία.
Σύµφωνα µε το Μητρώο µετόχων της εταιρείας, κατά την 31η εκεµβρίου 2015, οι µέτοχοι µε ποσοστό
συµµετοχής µεγαλύτερο του 2% επί του Καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ήταν οι εξής:
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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Ονοµατεπώνυµο

Ποσοστό
Συµµετοχής

Ποσά σε €

Ανδρέας Λουκάτος

19.200,00 €

32%

ηµήτριος Λάλας

40.800,00 €

68%

16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31.12.2015
Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά
Σύνολο

31.12.2014

13.233
13.233

12.840
12.840

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εµπορικό νόµο, οι εταιρίες πρέπει να µεταφέρουν κατ’
ελάχιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρις ότου αυτό το
αποθεµατικό να γίνει ίσο µε το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν
µπορεί να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Ειδικά Αποθεµατικά: Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις µπορούν να
διατηρούν ειδικά αποθεµατικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των µετόχων τους στην
ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό.

Αφορολόγητα

Αποθεµατικά:

Τα

αφορολόγητα

και

ειδικώς

φορολογηθέντα

αποθεµατικά

αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί µε 15% στην
πηγή τους. Το συγκεκριµένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή
κέρδη από τα οποία µπορούν να σχηµατιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεµατικά. Με βάση την
Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτό το αποθεµατικό εξαιρείται του φόρου εισοδήµατος, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει το
συγκεκριµένο αποθεµατικό και εποµένως δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανοµής του αποθεµατικού.

17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου,

Σελίδα 25 από 30

ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Τα ποσά υπολογίζονται µε βάση τα προκύπτοντα από τη

νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Οι δουλευµένες παροχές κάθε χρήσεως επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που
αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:
31.12.2015
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Έξοδα µισθοδοσίας
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο

31.12.2014
-

-

-

-

-

-

31.12.2015
ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνίτες - Υπάλληλοι
Σύνολο

31.12.2014
-

-

18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ(Ε(ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η

Εταιρεία

θεωρεί

ως

συνδεδεµένα

πρόσωπα

τα

µέλη

του

ιοικητικού

Συµβουλίου

(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους) καθώς επίσης και τους µετόχους που
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της
Εταιρείας, κατά την 31η εκεµβρίου 2015 και 2014 ήταν οι εξής:

Συνδεδεµένα Μέρη
Μέλη .Σ.
Μέτοχοι
Σύνολα:

Απαιτήσεις
-

Κατά την χρήση 01.01- 31.12.2015
Υποχρεώσεις
Έσοδα
Έξοδα
1.352
33.850
8.755
8.500
10.107

-

Αµοιβές

42.350
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Συνδεδεµένα Μέρη
Μέλη .Σ.
Μέτοχοι
Σύνολα:

Απαιτήσεις
-

Κατά την χρήση 01.01- 31.12.2014
Υποχρεώσεις
Έσοδα
Έξοδα
22.650
-

-

-

-

Αµοιβές

22.650

19. (ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ(ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009
έως 2015. Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στα έξοδα της σε σχέση µε τα
πραγµατικά αναγνωρισθέντα φορολογικά και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε
πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις.

(β) Αντιδικίες και (ιεκδικήσεις: Η εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι
της εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς
σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας στα αποτελέσµατα
αυτής.

(γ)

Υποχρεώσεις που καλύπτονται µε παροχή εξασφαλίσεων: εν υφίστανται τέτοιου είδους
υποχρεώσεις.

(δ) (ιακανονισµοί που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις επί της εταιρείας: εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η
εκεµβρίου 2015 και 2014, αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις σε µη
προεξοφληµένες τιµές.

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2015
ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 5 έτη
92.466
92.466

>5 έτη

Σύνολο
-

92.466
92.466
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2014
ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

1 µε 5 έτη
106.584
106.584

>5 έτη

Σύνολο
-

106.584
106.584

20. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης εκεµβρίου 2013
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

21. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ):
Σύµφωνα µε το νόµο η εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από 1η
Ιανουαρίου 2015. Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο όλες οι αλλαγές στους κανόνες επιµέτρησης και σύνταξης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που εισάγονται σε σχέση µε το προγενέστερο πλαίσιο
αντιµετωπίζονται ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Η αντιµετώπιση της πρώτης εφαρµογής ως αλλαγή
λογιστικής πολιτικής σηµαίνει ότι οι απαιτούµενες από το νόµο προσαρµογές θα γίνουν αναδροµικά ως
εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις να συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της
προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 εκεµβρίου 2013 µε
συνέπεια τη διαφοροποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί
και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής νοµοθεσίας.
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

01.01.2015
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών
Καθαρή θέση λήξης χρήσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.

01.01.2014

347.098

388.410

347.098

388.410

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του
(ιοικητικού Συµβουλίου

Ο (ιευθύνων Σύµβουλος

Η Λογίστρια

ηµήτριος Σπύρου
Α..Τ. ΑΚ 530169

Νικόλαος Γάκης
Α..Τ. ΑΙ 692877

Κουκουράκη Αναστασία
ΑΜ ΟΕΕ 0049058
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ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η (εκεµβρίου 2015
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 933300100
ΑΡ.ΜΑΕ: 69548/01/Β/10/156
ΕΡΑ: ΑΓ. ΙΣΙΩΡΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 71
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΦΑΣΕΤΣ Α.Ε.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
(ποσά σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Αρµόδια Αρχή:

Περιφέρεια Αττικής / Κεντρικός Τοµέας

Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου:

Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικον. Καταστάσεων 30 Απριλίου 2016

ηµήτριος Σπύρου

ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Νικόλαος Γάκης

http://www.facets.gr

Πρόεδρος
ιευθύνων Σύµβουλος

Παρασκευή Σιουρούνη

Μέλος

Αναστασία Κουκουράκη

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2015 - 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Αυλα Πάγια Στοιχεία
Λοιπά αυλα
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01.2014 31.12.2014

399.610

387.234

-

-

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

24.103

34.916

7

7

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

11.405

20.589

1.709
2.200
-

2.164
2.200
-

11.084
5.995

18.963
13.645

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)

0,050

0,114

207.433
27.443
100.183

211.478
33.210
98.039

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

53.278

78.911

338.975

347.098

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (2.000 µετοχές των € 30)
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακες υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

60.000

60.000

186.509
246.509
-

180.514
240.514
-

61.580
30.886

81.948
24.637

92.466
338.975

106.584
347.098

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2015

31.12.2014

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους

240.514
5.995

226.869
13.645

ιανοµές στους φορείς
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

246.509

240.514

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.

Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ηµήτριος Σπύρου
Α..Τ. ΑΚ 530169

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΑΤ ΑΙ 692877

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΜ ΟΕΕ 0049058
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