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FIRST CALL ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40 - ΜΟΣΧΑΤΟ- Τ.Κ. 183 46
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122171501000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2016
Σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
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Πίνακας περιεχοµένων

ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.
2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

Γενικά
Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία
Αποσβέσεις παγίων
Αποµείωση παγίων
Λειτουργική Μίσθωση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Ταµειακά διαθέσιµα
Ίδια κεφάλαια
Μη χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήµατος
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από τόκους

4.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1.
Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
4.2.
Συσχετισµοί (& συµψηφισµοί) χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων
4.3.
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
4.4.
Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογη αξία
4.5.
Ίδια κεφάλαια
4.6.
Χρέος που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις
4.7.
Υποχρεώσεις πληρωτέες πάνω από 5 χρόνια
4.8.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και προβλέψεις
4.9.
Αποτελέσµατα χρήσεως
4.10. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης
4.11. Λοιπές Πληροφορίες
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/09/2017
Κύριοι µέτοχοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.∆. 409/86 υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική
Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση από 1
Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και
παρακαλούµε να τις εγκρίνετε.
Εξέλιξη των Εργασιών της Εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας µειώθηκε κατά 10% περίπου και ανήλθε σε ευρώ
2.887.506,62 έναντι ευρώ 3.212.248,01 κατά την προηγούµενη χρήση (2015).
Η µείωση αυτή των πωλήσεων οδήγησε και σε µείωση του κόστους πωλήσεων κατά ευρώ
58.297,59 (ποσοστιαία µείωση 3%) σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Συγκεκριµένα,
το κόστος πωλήσεων του 2016 ανήλθε σε ευρώ 1.964.817,39 σε σχέση µε ευρώ
2.023.114,98 της χρήσης 2015. Η µικρότερη ποσοστιαία µείωση του κόστους (3%)
έναντι των πωλήσεων (10%) οδήγησε σε µείωση του µικτού κέρδους κατά περίπου 22%,
το οποίο ανήλθε σε ευρώ 922.689,23, έναντι ευρώ 1.189.133,03 που ήταν το 2015.
Ταυτόχρονα τα κέρδη προ φόρων µειώθηκαν σε ευρώ 244.964,39 το 2015 από ευρώ
497.637,24 το 2016. Εποµένως, η κερδοφορία της εταιρείας παρουσιάζεται µειωµένη
κατά περίπου 50%.
Ετήσια ανασκόπηση των πεπραγµένων:
Η Εταιρεία κατά την χρήση του 2016 συνέχισε την αναπτυξιακή της πολιτική, τα
αποτελέσµατα της οποίας σε γενικές γραµµές κρίνονται θετικά.
1. Οικονοµική θέση της Εταιρείας:
Η οικονοµική θέση της Εταιρείας κρίνεται γενικά ικανοποιητική. Η εξέλιξη ορισµένων
βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας έχει ως εξής:
Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας
2016
Αποδοτικότητα
Επενδεδυµένων
Κεφαλαίων

=

Καθαρά
αποτελέσµατα
προ φόρων
Σύνολο
Ενεργητικού

244.964,39

2015

13,2%

1.858.087,17

497.637,24

18,9%

2.638.091,96

Αριθµοδείκτης Ρευστότητας
2016
∆είκτης
Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

=

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρ.

1.721.865,51
794.762,58

2015

216,7%

2.503.782,27

222,0%

1.128.065,65
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Αριθµοδείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων
2016
Ίδια Κεφάλαια
προς Συνολικά

=

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων &
Υποχρεώσεων

2015

956.318,57

1.415.759,12
51,5%

1.858.087,17

53,7%
2.638.091,96

Αριθµοδείκτης δραστηριότητας
2016
Κυκλοφοριακή
Ταχύτητα
Ενεργητικού

2.

=

Πωλήσεις
Σύνολο
Ενεργητικού

2.887.506,62

2015

155,4%

1.858.087,17

3.212.248,01

121,8%

2.638.091,96

∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης.
3.

Απόκτηση ιδίων µετοχών

Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων µετοχών.
4.

Υποκαταστήµατα

Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήµατα.
5.

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Οι στόχοι που θέτει η εταιρία έχουν να κάνουν κυρίως µε την παροχή κορυφαίας
ποιότητας υπηρεσιών µε ρεαλιστικό και ανταγωνιστικό κόστος για τους πελάτες της.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µοντέλου λειτουργίας χαµηλού κόστους, το οποίο
στηρίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα, εκµεταλλευόµενη τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να απασχολεί κορυφαίο
προσωπικό προσφέροντας ανταγωνιστικές παροχές.
Η First Call S.A. από τον Σεπτέµβριο του 2009 έχει ως αποκλειστικό καταστατικό της
σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης οφειλετών, εναρµονιζόµενη µε τις
προβλέψεις του Ν.3758 περί «Εταιριών Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες
Απαιτήσεις».
Το οργανωτικό µοντέλο και η µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των υπηρεσιών
έχουν πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS για την συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO
9001:2008.

6.

Περιβάλλον
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Η Εταιρία στα πλαίσια των περιβαλλοντικών θεµάτων δεν εφαρµόζει κάποια
συγκεκριµένη πολιτική για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της φύσεως των εργασιών της µιας και αυτές είναι
καθαρά στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών. Εφαρµόζει πολιτική ανακύκλωσης.
7.

Εργασιακά

H εταιρία ακολουθεί πολιτική των ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
µειονεκτικότητας). Υπάρχει σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και
συνδικαλιστική ελευθερία. Οι προβλέψεις της εργατικής νοµοθεσίας ακολουθούνται
αυστηρά. Όταν είναι απαραίτητο παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό. Η εταιρεία
First Call S.A συµµετέχει στο πρόγραµµα «Θετικές ∆ράσεις για την Ισότητα των
Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικροµεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις».
8.

Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης:

∆εν έλαβαν χώρα γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης, τα οποία να έχουν αντίκτυπο στις
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Μοσχάτο, 01/08/2017

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος
& ∆/νων Σύµβουλος του ∆.Σ.
Ραπακούλιας Ευστάθιος

Ο Αντιπρόεδρος
Ραπακούλιας Στυλιανός

Α∆Τ ΑΑ 019635

Α∆Τ ΑΖ 03305
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FIRST CALL A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηs ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122171501000 - AΡ.Μ.Α.Ε. 51728/01ΝΤ/Β/02/59(2010)
Ποσά σε Ευρώ
2016

2015

4.3

67.003,47
67.003,47

68.694,81
68.694,81

4.3

49.550,19
49.550,19

45.946,88
45.946,88

19.668,00
19.668,00

19.668,00
19.668,00

136.221,66

134.309,69

402.170,18
239.536,93
40.659,21
75.359,86
511.398,49
8.363,44
519.737,26
1.797.225,37

495.542,01
334.663,17
436.432,03
0,00
26.398,49
4.098,77
1.206.647,80
2.503.782,27

Σύνολο Κυκλοφορούντων

1.797.225,37

2.503.782,27

Σύνολο Ενεργητικού

1.933.447,03

2.638.091,96

4.6

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

4.6
4.6

34.000,00
822.318,57
856.318,57

34.000,00
1.281.759,12
1.315.759,12

956.318,57

1.415.759,12

107.006,02
107.006,02

94.267,19
94.267,19

Σηµ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Καθαρή θέση
Καταβληµένα Κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον
Αποθεµατικά νόµων ή
καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζόµενους
Σύνολο

4.10
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Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές Υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10

100.348,07
420.851,84
0,00
89.203,34
77.926,24
181.792,95
0,00
870.122,44

100.364,38
634.947,55
54.213,61
108.769,92
75.186,12
152.866,49
1.717,58
1.128.065,65

977.128,46

1.222.332,84

1.933.447,03

2.638.091,96

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων

FIRST CALL A.E.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά Λειτουργία
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά σε Ευρώ
2016
2.887.506,62
-1.964.817,39
922.689,23

2015
3.212.248,01
-2.023.114,98
1.189.133,03

2.700,00
925.389,23

12.337,11
1.201.470,14

-573.378,95
-8.965,94
-89.978,39
149,09
253.215,04

-662.564,13
-12.273,17
-21.531,91
770,12
505.871,05

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

826,95
-9.077,60
244.964,39

547,66
-8.781,47
497.637,24

Φόρος εισοδήµατος

-104.404,94

-179.720,63

Αποτελέσµα περιόδου µετά από φόρους

140.559,45

317.916,61

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

Σηµ.
4.12
4.12

Λοιπά συνήθη έσοδα

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

Αρ.Παρ

4.12
4.12
4.12
4.12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

&

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
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29.3α
29.3β
29.3γ
29.3δ
29.3ε
29.3στ
29.3.ζ
29.3.η
29.3.θ

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FIRST CALL Α.Ε.
Ανώνυµη Εταιρία
Περίοδος αναφοράς οικονοµικών καταστάσεων 1.1-31.12.2016
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 40, Μοσχάτο
ΑΡΜΑΕ: 51728/01ΝΤ/Β/02/59 (2010)
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε την παραδοχή της συνέχισης
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Η Εταιρία δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Σύµφωνα µε τον Ν. 4308/2014 η Εταιρία έχει ενταχθεί στη µικρή κατηγορία
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

29.4.α

2. ΣYNEXΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
∆εν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας
ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

29.5

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1 Γενικά
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην
κατάρτιση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται
παρακάτω. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
3.2 Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία
Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται
στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων:
α)
Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.
β)
Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
γ)
Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον
ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι
σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο.
δ)
Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν,
και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις
•
Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας
να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα
προς χρήση ή διάθεση.
•
Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
•
Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά
ποσών κόστους

3.3 Αποσβέσεις παγίων
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποσβέστηκαν βάσει των
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φορολογικών συντελεστών.
3.4 Αποµείωση παγίων
Η ∆ιοίκηση εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβανοµένης και
της υπεραξίας, προκειµένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης
τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του
περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς από την
αποµείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ο έλεγχος
αποµείωσης γίνεται σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων. Ανακτήσιµη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας του
µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώλησή του και της αξίας χρήσης
του. Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από το
αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την
ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται
απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσµατα της χρήσης. Όταν, µεταγενέστερα, η
ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών αυξάνεται µέχρι την
αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό
λογιστικό υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό
υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά
αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζηµιάς
αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσµατα της
χρήσεως.
Η ζηµιά που προκύπτει από την αποµείωση της υπεραξίας αναγνωρίζεται
αµέσως στα αποτελέσµατα της χρήσης και δεν αναστρέφεται σε επόµενες
περιόδους.
3.5 Λειτουργική µίσθωση
Πληροφορίες από πλευράς εκµισθωτή:
Οι µισθώσεις παγίων µε λειτουργική µίσθωση παρουσιάζονται στον ισολογισµό
σύµφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου και τα µισθώµατα
αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη
διάρκεια της µίσθωσης.
Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή:
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
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Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης.
Εφόσον υπάρχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου (ή τη σταθερή µέθοδο).
Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισµό
ως µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της
διοίκησης της οντότητας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού
τους.
3.7 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης
αναγνωρίζονται όταν οι λογιστικές αξίες καταστούν µεγαλύτερες από το
ανακτήσιµο ποσό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν
πάψουν να υφίστανται.
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 Αναστροφή
γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί
ζηµία αποµείωσης. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη
κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν
εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.)
3.8 Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο όταν και µόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του
στοιχείου ή
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που
προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα, η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται
(συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται
µείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαµβάνεται).

3.9 Ταµειακά διαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών
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διαθέσιµων, όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας
(µέχρι 3 µήνες) και αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς.
3.10 Ίδια κεφάλαια
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των
µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια
κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε µείωση του
προϊόντος της έκδοσης.
3.11 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
3.12 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από
την υπηρεσία
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη
νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Εναλλακτικά:
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την
καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση
της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected
unit credit method). Για το επιτόκιο προεξόφλησης χρησιµοποιείται ο δείκτης
των ευρωπαϊκών οµολόγων IBoxx AA. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες
που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
καταχωρούνται στον πίνακα µεταβολής καθαρής θέσης κατά παρέκκλιση
προκειµένου να ικανοποιηθεί η αρχή της εύλογης παρουσίασης. Το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την
περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το
διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες
της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

3.13 Φόρος εισοδήµατος
Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον
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προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου και αφορά τον
τρέχοντα φόρο βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος που αφορά
στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από
το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εµφανίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή
εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία
που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος
υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές που
έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.14 Αναγνώριση εσόδων & εξόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και
επιστροφές.
3.15 Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισµένη.
3.16 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων,
η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια
λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής)
αξίας

4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
29.6

4.1 Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

29.7

4.2 Συσχετισµοί (& συµψηφισµοί) χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων
∆εν υπάρχουν ή γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα
σχετιζόµενα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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29.8

4.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα και άυλα στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Λοιπός
εξοπλισµός
Αξία κτήσης
1/1/2015
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης

Λοιπά άυλα

Σύνολο

1.146.504,69
23.698,39

1.034.147,66
379.947,47

2.180.652,35
403.645,86
0,00

1.170.203,08
28.873,30

1.414.095,13
110.744,69

1.199.076,38

1.524.839,82

2.584.298,21
139.617,99
0,00
2.723.916,20

1.056.247,80
45.260,47

1.003.500,05
364.648,20

2.059.747,85
409.908,67
0,00

31/12/2015
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις µειώσεων

1.101.508,27
30.564,64

1.368.148,25
107.141,38

2.469.656,52
137.706,02
0,00

31/12/2016

1.132.072,91

1.475.289,63

2.607.362,54

Καθαρή λογιστική αξία
31/12/2015

68.694,81

57.356,61

114.641,69

31/12/2016

67.003,47

49.550,19

116.553,66

31/12/2015
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
31/12/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
1/1/2015
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις µειώσεων

29.10

4.4 Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογη αξία
∆εν έχει εφαρµογή

29.12

4.5 Ίδια κεφάλαια
ποσά σε ευρώ
31.12.2015
Κεφάλαιο
Αποθεµατικά νόµων
ή καταστατικού

Αφορολόγητα
Αποθεµατικά
Μερίσµατα
Αποτελέσµατα εις
νέον

Μεταβολές
έως
31.12.2016

31.12.2016

100.000,00

0,00

100.000,00

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

-600.000,00
1.281.759,12

140.559,45

822.318,57

1.415.759,12

-459.440,55

956.318,57

Τακτικό αποθεµατικό: Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου Κ.Ν. 2190/1920, οι
εταιρείες υποχρεούνται να µεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών
κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζηµίες και
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δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού
παύει να είναι υποχρεωτικός, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό γίνει τουλάχιστον
ίσο µε το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικά αποθεµατικά: Τα ειδικά αποθεµατικά σχηµατίζονται µε απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Είναι πλήρως φορολογηµένα και
ελεύθερα προς διανοµή κατόπιν σχετικής απόφασης.
Αφορολόγητο αποθεµατικό (σκοπός)
Η κίνηση των αποθεµατικών παρουσιάζεται στον πίνακα µεταβολών της καθαρής
θέσης.
29.13
4.6 Χρέος που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις
∆εν έχει εφαρµογή
29.14
4.7 Υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές µετά από πέντε (5) έτη
Οι υποχρέωσεις της Εταιρείας αφορούν λειτουργικές µισθώσεις και απεικονίζονται
στον παρακάτω πίνακα :
2016
Εντός 1 έτους

2015

86.400,00

86.400,00

Από 1 έως 5 έτη

100.800,00

187.200,00

Πάνω από 5 έτη

0,00

0,00

187.200,00

273.600,00

29.16
4.8 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και προβλέψεις
Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
ποσά σε ευρώ
31.12.2016

31.12.2015

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Προµηθευτές εσωτερικού
Προµηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

270.638,56
150.213,28
420.851,84

F

218.451,41
416.496,14
634.947,55

Λοιπές Υποχρεώσεις
Αποδοχές πληρωτέες
Μερίσµατα πληρωτέα
Προµερίσµατα πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

87.348,31
80.473,87
0,00
13.564,39
406,38
181.792,95

F

96.117,46
0,00
41.273,70
13.546,17
1.929,16
152.866,49

0,00
0,00

F

1.717,58
1.717,58

77.926,24
77.926,24

F

75.186,12
75.186,12

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Ι.Κ.Α.
Σύνολο
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Λοιποί φόροι και τέλη
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Φόρος αµοιβών από επιχειρηµατική δραστηριότητα
Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου
Τέλος επιτηδεύµατος
Φόρος εργολάβων
Φόρος προµερισµάτων
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο
Τραπεζικά ∆άνεια
Τραπεζικό ∆άνειο EFG
Σύνολο

36.796,02
11.494,15
512,98
2.803,09
176,04
0,00
34,50
0,00
37.386,56
89.203,34

F

67.729,45
11.163,97
878,61
1.865,00
36,00
1.000,00
16,20
25.359,03
721,66
108.769,92

100.348,07
100.348,07

F

100.364,38
100.364,38

Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη.
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη όπως αναλύεται:

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

31.12.2016

31.12.2015

107.006,02

94.267,19

Η πρόβλεψη σχηµατίστηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 στο ονοµαστικό
ποσό. Η εταιρεία δε χρησιµοποίησε αναλογιστική µελέτη βασιζόµενη στις διατάξεις
του Ν. 4308/2014 µε βάση τις οποίες όταν δεν είναι σηµαντικά τα ποσά δεν
απαιτείται σχετική µελέτη (αρθρ.22, παρ. 13).
29.23

4.9 Αποτελέσµατα χρήσεως
Τακτικές αποδοχές
Έκτακτες Αµοιβές
Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης
∆ώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Αποδοχές ασθένειας

31.12.2016

31.12.2015

1.006.044,48

975.108,13

15.058,32

21.020,95

2.248,16

2.948,48

135.576,99

131.134,62

10773,88

13.516,86

51.015,86

55.745,98

Αποζηµιώσεις µη χορηγούµενων αδειών
Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείουεστιατορίου

4.290,14

5.255,61

1.122,26

1.053,53

Ασφάλιστρα προσωπικού (Εθνική)
Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού
Λοιπές παρεπόµενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές
Ι.Κ.Α

3.193,55
142,98

3.407,13

59511,95

59.517,72

0
306.053,39

2.300,00
294.806,77

Αποδοχές κανονικής άδειας
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Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο

4.857,24

3.912,92

1.599.889,20

1.569.728,70

31.12.2016
125

31.12.2015
118

Μέσος Όρος Προσωπικού
Υπάλληλοι

29.17

2016
Κόστος
Πωληθέντων
Αµοιβές και
έξοδα
Προσωπικού
Αµοιβές και
έξοδα Τρίτων
Λοιπές Παροχές
Τρίτων
Φόροι Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και
συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Εκµετάλλευσης

Έξοδα
∆ιοίκησης

Έξοδα
∆ιάθεσης

Έξοδα
Τράπεζας

1.446.783,08

153.106,12

0,00

0,00

288.546,15

172.423,08

0,00

0,00

71.910,19

186.325,05

0,00

0,00

3.995,34
18.182,27

8.697,25
37.782,96

0,00
8.965,94

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9.077,60

123.935,42

13.770,60

0,00

0,00

11.464,95

1.273,88

0,00

0,00

1.964.817,39

573.378,95

8.965,94

9.077,60

2015
Κόστος
Πωληθέντων
Αµοιβές και
έξοδα
Προσωπικού
Αµοιβές και
έξοδα Τρίτων
Λοιπές Παροχές
Τρίτων
Φόροι Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και
συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Εκµετάλλευσης

Έξοδα
∆ιοίκησης

Έξοδα
∆ιάθεσης

Έξοδα
Τράπεζας

1.272.621,93

297.106,77

0,00

0,00

246.875,92

9.064,26

0,00

0,00

31.714,14

256.503,74

0,00

0,00

0,00
18.144,72

0,00
49.471,77
0,00

0,00
12.273,17
0,00

0,00
0,00
8.781,47

368.917,80

40.990,87

0,00

0,00

84.840,47

9.426,72

0,00

0,00

2.023.114,98

662.564,13

12.273,17

29.18

Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση

29.25

4.10 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης
∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

8.781,47

4.11 Λοιπές πληροφορίες
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Αµοιβές ελεγκτικού γραφείου
∆εν έχει εφαρµογή.
∆ιάθεση κερδών
∆ε θα γίνει διανοµή κερδών.
Μερίσµατα καταβληθέντα
Κατά τη παρούσα χρήση µετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
25.09.2016 καταβλήθηκαν µερίσµατα ποσού 600.000,00€ από τα κέρδη της χρήσης
2015.

Μοσχάτο, 01/08/2017

Ο Πρόεδρος & ∆/νων
Σύµβουλος του ∆.Σ.
Ραπακούλιας Ευστάθιος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Ραπακούλιας Στυλιανός

Μαρία Τρακάδη

Αρ. Αδείας 27913 Α’ Τάξης

Α∆Τ ΑΑ 019635

Α∆Τ ΑΖ 03305
DACRS A.E. Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.:
1297
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