CITY TALES PRIVATE COMPANY
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένες στη γενική συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα
της εταιρίας για την 1η διαχειριστική χρήση (8 Οκτωβριου 2014 - 31 Δεκεμβριου 2014).

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Το 2014, έτος ίδρυσης της CITY TALES PRIVATE COMPANY, οι προσπάθειες της διοίκησης επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εσωτερικών κανονισμών και
λειτουργιών, προκειμένου η Εταιρία μας να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τον καταστατικό της σκοπό, κατά τρόπο εναρμονισμένο με το κανονιστικό πλαίσιο και τις πελατειακές της
ανάγκες.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2014 έχουν ως εξής:
31/12/2014
α. Ρευστότητας
( Γενικής Ρευστότητας )
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.671,39
422,61

=

632,12%

( Μεταβολές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης )
Κυκλοφορούν ενεργητικό - Βραχ. υποχρεώσεις
Σύνολο ενεργητικού

2.248,78
2.671,39

=

84,18%

β. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
( Αποδοτικότητα Στοιχείων Ενεργητικού (ROA) )
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων
Σύνολο ενεργητικού

-401,22
2.671,39

=

-15,02%

( Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) )
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-401,22
1.998,78

=

-20,07%

γ. Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής
( Ίδια κεφάλαια επί τις υποχρεώσεις )
Ίδια Κεφαλαία
Σύνολο υποχρεώσεων

1.998,78
672,61

=

297,17%

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Στόχος μας για το 2015 αποτελεί η διεύρυνση του πελατολογίου και οι στρατηγικής σημασίας εμπορικές συνεργασίες, που θα αποτελέσουν την βάση κερδοφορίας μας.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Η Εταιρία επηρεάζεται από τους εξωτερικούς κινδύνους και την ύφεση που είναι ιδιαίτερα έντονοι στον τομέα που δραστηριοποιείται. Ως μέτρο προστασίας από τον πιστωτικό
κίνδυνο, η Εταιρία εφαρμόζει τακτική επικαιροποίηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των συνεργατών της.
Τέλος ο κίνδυνος αγοράς αντιμετωπίζεται με αποδοτικές και οικονομικές συνεργασίες, οι οποίες αξιολογούνται συνεχώς.
5. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Δεν υπάρχουν.
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.
7. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της Εταιρίας.
8. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης του 2014 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα
έκθεση.
9. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 8/10/14 - 31/12/2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,
αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας έκθεσης.

10.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2014 (ποσά σε χιλ €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00
2.671,39
0,00

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμες)
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

1.998,78
422,61
250,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.671,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.671,39

11.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε χιλ €)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1/2

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα (έσοδα)
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα (έξοδα)
Σύνολο
Πλέον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον δαπάνες
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

417,00
0,00
417,00
0,07
818,29
(401,22)

12. ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Οι διαχειριστές πιστεύουν ότι οι συνυποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάσει τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα
απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Οι διαχειριστές ,με την πεποίθηση ότι έπραξαν το καλύτερο δυνατό
για τα συμφέροντα της Εταιρίας προτείνουν :
I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2014, το πίνακα διάθεσης και το προσάρτημα του έτους 2014.
II. Να απαλλάξετε εμάς (τους διαχειριστές) από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ
ΑΔΤ Φ 020116

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 014270
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CITY TALES PRIVATE COMPANY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 132019203000
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠAΘHTIKO
Αξία κτήσεως

B. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

324,95
324,95

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

324,95
324,95

Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι

0,00
0,00

29,24
29,24

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

0,01
2.642,14
2.642,15
2.671,39

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

A. IΔIA KEΦAΛAIA
I.
Κεφάλαιο
1. Καταβεβλημένο
(2.400 εταιρικά μερίδια των 1 Ευρώ έκαστο)

V.

2.400,00
2.400,00

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+AV)

(401,22)
1.998,78

Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
11. Πιστωτές διάφοροι

422,61
422,61

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Δ. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Δ)

2.671,39

250,00
2.671,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (Α+Γ+Δ)

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ

ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 1η Εταιρική Χρήση ( 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ι.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55%

814,79
0,00
0,07
3,50

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημιές εις νέο

0,00
(401,22)

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

(3,43)
(818,22)
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ
ΑΔΤ Φ 020116

417,00

324,95
(324,95)

(401,22)
(401,22)

ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
814,79
(814,79)

ΙΙ.

0,00
0,00

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Σύνολο

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
417,00
(401,22)
0,00
(401,22)

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 014270

PRICEWATERHOUSE COOPERS
ACCOUNTING A.E.
Αρ. Αδείας 1494
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Α.Ο.Ε. 48784

CITY TALES PRIVATE COMPANY
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 132019203000
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 8.10.2014 - 31.12.2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν.3873/2010)

Διάταξη και περίληψη της
Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
Δεν έγινε.
(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,
της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου
με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και (1)
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της
αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως καθώς και μη εισηγμένοι τίτλοι στο χρηματιστήριο.
Δεν υπάρχουν αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα, κ.λπ.).
Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα/
Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

(β) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει
γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4
στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι
μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση
και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών
ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα αποτιμήθηκαν στο κόστος μειωμένα, το οποίο δεν διαφέρει
σημαντικά από την εύλογη αξία τους.

(γ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην
πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.

Δεν έχει εφαρμογή.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων (1)
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών (2)
(3)
διαφορών.
(4)

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. με ημερομηνία 31/12/2014
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε Ξ.Ν.
Δεν υπάρχει υποκατάστημα στο εξωτερικό.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(η) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση
ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση
της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ I) μετά την παράγραφο δ, με τις πληροφορίες που απαιτεί η
διάταξη.

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν στην παρούσα χρήση προσθήκες στον λογαριασμό έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως, ενώ οι
προσθήκες στον λογαριασμό λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως, όπως απεικονίζονται στον κατώτερο πίνακα αφορούν κτήσεις
λογισμικών προγραμμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2014
Γ.Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.10 Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
16.17 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Γ.ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2014
31/12/2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2014

ΣΥΝΟΛΟ
2014

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
2014

324,95
0,00
324,95

0,00
0,00
0,00

324,95
0,00
324,95

324,95
0,00
324,95

0,00
0,00
0,00

324,95
0,00
324,95

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σελίδα 1 από 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,95

0,00

324,95

324,95

0,00

324,95

0,00
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(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις
πάγιων στοιχείων.

Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές κατά την πληρωμή δανείων ή πιστώσεων.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως», «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και
«Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος έταιρος.

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα - Απαιτήσεις
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
και λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Εταιρικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μεριδίων, στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο.
Καταβεβλημένο
Εξωκεφαλ. Εισφορές
(παροχή εργασίας κτλ)
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς
δικαιώματα.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Αριθμός
2.400
5.000

Εταιρικό κεφάλαιο
Ονομαστική αξία
1 Ευρώ έκαστo
1 Ευρώ έκαστo

Συνολική αξία
2.400 Ευρώ
5.000 Ευρώ

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις - Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων - Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το
ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος
υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ1) Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού
διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία,
εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους
διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίηση τους είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα
συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του
συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι
απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας,

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν παρατίθενται οι πληροφορίες αυτής της περίπτωσης, κατ' εφαρμογή τoυ Ν. 2472/1997 και της διάταξης της δεύτερης
υποπερίπτωσης ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων,
εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η κλειόμενη χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν καταστεί
οριστικές.
Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για πιθανές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως προκύψουν
κατά τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης αυτής χρήσης.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει
γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4
στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που
έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι
μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση
και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών
ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στο κόστος, το οποίο δεν διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία
τους.

(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην
πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.

Δεν έχει εφαρμογή.
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§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Άρθρο 42ε, παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών:«Έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα», «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» και «Έξοδα επομένων χρήσεων».

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Tέλος επιτηδεύματος
Λοιπές προβλέψεις αμοβών και εξόδων τρίτων
Σύνολο

Ποσό (€)
250,00
0,00
250,00

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Για την περίπτωση αυτή βλέπε ανάλυση σε §7 (γ2).

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και (1)
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15
εδάφιο α’).

Κύκλος Εργασιών
Παροχή Υπηρεσιών

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως (1)
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο
μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό», οι αμειβόμενοι με
ημερομίσθιο.

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό κατά την διάρκεια της χρήσης.

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (1)
(δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα
έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι
σημαντικά, κατά εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών
ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων»,
«Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Διακριτική παρουσίαση, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά
το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Δεν υπάρχουν.

Εσωτερικό
0,00

Εξωτερικό
0,00

Σύνολο
0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα (χρημ/κα έπαθλο)
Σύνολο

Ποσό (€)
417,00
417,00

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των
τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές που επιβάλλονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ
ΑΔΤ Φ 020116

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 014270

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

PRICEWATERHOUSE COOPERS
ACCOUNTING A.E.
Αρ. Αδείας 1494
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Α.Ο.Ε. 48784
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