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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 – 31/12/2015.

Κύριοι Εταίροι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
5ης Εταιρικής χρήσεως ( 01/01/15-31/12/15) που απαρτίζονται από τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ,την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και το
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.
Κατά την πέμπτη εταιρική χρήση 01/01/15 -31/12/15 η εταιρία παρουσίασε κύκλο εργασιών
που ανήλθε σε 51.412,60 ευρώ, έναντι 62.872,02 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη που η εταιρία πραγματοποίησε κατά την πέμπτη εταιρική της χρήση ανήλθαν στο
ποσό των 11.032,78 ευρώ έναντι 26.066,70 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Επενδύσεις
Κατά την πέμπτη εταιρική χρήση 01/01/15 -31/12/15 η εταιρία δεν πραγματοποίησε
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία .
Ακίνητα εταιρίας
Δεν υπάρχουν
Αποτελέσματα-Διάθεση κερδών
Η προτεινόμενη διανομή κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 3.329,68
ευρώ, έχει ως εξής :
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

:
:

391,66
6.311,44

Οικονομική θέση της εταιρίας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Η
διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
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Η σωστή και αποτελεσματική διοίκηση έχει ως αποτέλεσμα την σταθεροποίηση του τζίρου και
την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας, με σκοπό τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδυθέντων κεφαλαίων.
Συμπερασματικά η εταιρεία κατά τη χρήση 2015 συνέχισε να βελτιώνει την προσφορά
υπηρεσιών της προς τους πελάτες και υπό ομαλές συνθήκες αγοράς έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίζει σταθερά και αισιόδοξα τις απαιτήσεις της αγοράς.
Πληροφορίες σχετικές με τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με

τον Ν.

4308/2014. Η εταιρία με βασει τον Ν.4308/2014 ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών
οντοτήτων.
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που
θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Κύριοι Εταίροι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2015 και να απαλλάξετε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2015, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Γιακόπουλος Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΖ068003
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

Ισολογισμός
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

2014
14.277,48

2015
14.277,48
13.194,15
0,00
1.083,33
0,00
14.753,98
0,00
50.283,89
66.121,20

13.194,15
0,00
1.083,33
0,00
18.748,15
0,00
51.246,24
71.077,72

43.374,31
0,00
22.746,89
66.121,20

54.849,78
0,00
16.227,94
71.077,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2015
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2015
51.412,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.327,74
0,00
52,08
11.032,78
3.329,68
7.703,10

2014
62.872,02
0,00
0,00
0,00
0,00
856,90
35.938,93
0,01
9,50
26.066,70
6.845,46
19.221,24
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Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 061033

ΑΡ.ΑΔ. 11554/ Α' ΤΑΞΗ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Χρ. Λαδά 4, 152 33 Χαλάνδρι.
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 95693801000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει
συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
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3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Χαλάνδρι, 31/3/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 068003

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 11554/ Α' ΤΑΞΗ

