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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της «ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ»του 2015
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015
της «ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

2015

2014

2.037,00
1.877,76
19.808,61
0,00
0,00
23.723,37

0,00
2.096,53
0,45
0,00
0,00
2.096,98

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

0,00
0,00
84.573,69
84.573,69

0,00
0,00
21.432,64
21.432,64

0,00

0,00

3.618,00
0,00
0,00
0,00
3.618,00

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

111.915,06

26.994,62

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

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

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

154.047,01
0,00
237.103,46
0,00
253,14
241.522,60
632.926,21

72.893,48
0,00
105.200,29
0,00
0,00
33.590,89
211.684,66

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

632.926,21

211.684,66

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)

744.841,27

238.679,28

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
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2015

2014

250.000,00

54.000,00

250.000,00

54.000,00

9.977,21
0,00
84.767,06
94.744,27

3.818,12
0,00
2.544,32
6.362,44

344.744,27

60.362,44

-

-

155.378,61
0,00
30.000,00
34.800,00

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

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων

185.378,61

0,00

164.626,70
4.383,72
0,00
6.820,31
636,68
2.921,62
529,36
0,00

0,00
28.679,76
19.750,09
44.052,02
6.345,78
79.248,65
240,54
0,00

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

179.918,39
365.297,00
710.041,27

178.316,84
178.316,84
238.679,28

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 2015
της «ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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2015

2014

571.453,50
-126.704,97
444.748,53
120.000,00
564.748,53
-8.123,82
-61.573,00
-369.279,14
-36,03
0,00
0,00
0,00
0,00
125.736,54
0,00
-2.554,71
123.181,83
-34.800,00
88.381,83

262.715,44
-116.466,17
146.249,27
0,00
146.249,27
-14.779,51
-27.586,91
0,00
-16,80
0,00
0,00
0,00
0,00
103.866,05
0,00
-146,32
103.719,73
-27.357,29
76.362,44
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ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 128479904000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1

Επωνυμία
(Παρ.3(α) άρθρου
29)

ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Νομικός τύπος
(Παρ.3(β) άρθρου
29)

Α.Ε.

Περίοδος αναφοράς
(Παρ.3(γ) άρθρου
29)

01/01/2015-31/12/2015

Διεύθυνση έδρας

ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Παρ.3(δ) άρθρου
29)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 8, 11528,ΑΘΗΝΑ

1

Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του
συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.
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ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 24Γ, 11528, ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο
(Παρ.3(ε) άρθρου
29)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 128479904000

Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του
δεδουλευμένου.

(Παρ.3(στ) άρθρου
29)
Εκκαθάριση
(Παρ.3(ζ) άρθρου
29)

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Κατηγορία
οντότητας

Η εταιρεία 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, και προαιρετικά επιλέγει τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των μικρών οντοτήτων.

(Παρ.3(η) άρθρου
29)
Κατάρτιση
χρηματοοικονομικώ
ν καταστάσεων
(Παρ.3(θ) άρθρου
29)
Παράγοντες που
θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της
οντότητας ως
συνεχιζόμενη
δραστηριότητα
(Παρ.4 άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον Ν.4308/2014

Δεν υπάρχουν
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Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά
των λογιστικών
πολιτικών που
ακολουθεί η
οντότητα για τα
επιμέρους στοιχεία
των
χρηματοοικονομικώ
ν της
καταστάσεων(Παρ.5
άρθρου 29)

Για

την

παρακολούθηση

των

επιμέρους

στοιχείων

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω
λογιστικές πολιτικές:
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά
αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που
αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα
πάγια αποσβένονται με βάση τους ισχύοντες συντελεστές
απόσβεσης:

Α/Α

Περιγραφή

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα ΕΙΧ

16%

(3)

Μεταφορικά μέσα ΦΙΧ

12%

(4)

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και
περιφερειακός και λογισμικό

10%

(5)
3.

Συντελεστή
ς
απόσβεσης

20%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των
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αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης
γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους.
β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή
με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις
με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

4.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια
και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής
αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως
κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

6.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα,
πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη
χαμηλότερη

αξία,

μεταξύ

αξίας

κτήσεως

και

καθαρής

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων
προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την
επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία,
όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις
ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων
ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται
στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό
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ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη
παρουσίαση.
7.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης
(καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό
κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

9.

Τα

λοιπά

μη

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
10.

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.

11.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί
για τον διακανονισμό τους.

12.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

13.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή
εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι
κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας
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του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται
οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην
οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
14.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρώνται

μεταγενέστερα

στο

ονομαστικό

ποσό

που

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
15.

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά
τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

16.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην
κατάσταση

αποτελεσμάτων

και

περιλαμβάνει

τον

φόρο

εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και
προσαυξήσεις.
17.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α)
μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα
οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη
από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα
από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν
υπάρχει

ουσιώδης

επίπτωση

στις

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με
την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους
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λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το
εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων,
αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται
ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
18.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει
της αρχής του δουλευμένου.

19.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική
αναγνώριση

στο

νόμισμα

στο

οποίο

καταρτίζονται

οι

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε
περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με
την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα
μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και
επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία
της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από
τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία
μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων,

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
20.

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών,
αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική
επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της
συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την
επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής
περιόδου.
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21.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην
περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν
αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

22.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό
τους.

Παρεκκλίσεις
υποχρέωσης της
παραγράφου 2 του
άρθρου 16

Στην παρούσα περίοδο δεν παρέκκλινε από τις διατάξεις του Νόμου
προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

(Παρ.6 άρθρου 29)
Συσχέτιση
περιουσιακού
στοιχείου με
περισσότερα από
ένα κονδύλια του
ισολογισμού

Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακών στοιχείων με κονδύλια του
ισολογισμού

(Παρ.7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων
και άυλων παγίων
περιουσιακών
στοιχείων

Παρατίθεται πίνακας στο τέλος του προσαρτήματος (ΕΝΟΤΗΤΑ Γ)

(Παρ.8 άρθρου 29)
Περίπτωση
επιμέτρησης στην
εύλογη αξία

Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το υπόδειγμα αποτιμήσεως στην εύλογη
αξία για καμία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

(Παρ.10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας
που καλύπτεται από
εξασφαλίσεις

Το μακροχρόνιο (μεσομακροπρόθεσμο) δάνειο με αριθμό
0010315500000001420 ύψους 155.378,61 €καλύπτεται από ισόποση
κατάθεση

(Παρ.13 άρθρου 29)
Τα ποσά των
υποχρεώσεων της
ΑΘΗΝΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ
11525 Ιλίσια
Τ: 2107248719

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ι. Τσαλουχίδη 16-20
54248, Κηφισιά
Τ: 2310935490

www.sigmasoft.gr
[13]

οντότητας που
καθίστανται
απαιτητά μετά από
πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία του
ισολογισμού

Δεν υπάρχουν

(Παρ.14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές
δεσμεύσειςεγγυήσεις

Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις , εγγυήσεις και ενδεχομένως
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

(Παρ.16 άρθρου 29)
Έσοδα ή έξοδα
ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης
συχνότητας ή
σημασίας
(Παρ.17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων
περιόδου με το
οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης
αγαθών και
υπηρεσιών
σύμφωνα με το
άρθρο 20

Εκτίμηση εσόδου επιχορήγησης ICT 150.000,00€,
εκ των οποίων 120.000,00€ αναγνωρίστηκαν στην χρήση του 2015

Στην διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν ποσά τόκων στην αξία
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(Παρ.18 άρθρου 29)

Μέσος όρος
απασχολούμενων
στην περίοδο
(Παρ.23α άρθρου
29)

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανήλθε σε 14 άτομα

Προκαταβολές και
πιστώσεις στα μέλη
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Δ.Σ.(Παρ.25 άρθρου
29)

Δεν υφίστανται προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

'Αρθρο 30,
παραγρ.9,
Ν.4308/2014

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 του άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία
των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

31/12/2014

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

2

ΑΓΡΟΙ

3

ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ

4

ΜΗΧΑ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

3.052,87

5

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.350,00

6

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞ/ΣΜΟΣ

3.789,11

22.921,00

7

ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΣ/ΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤ(1)

8.191,98

25.021,00

8

ΕΞΟΔΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (2)

24.469,49

71.413,00

9

ΔΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ(3)

3.465,00

36.126,47

2.100,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ

31/12/2015

31/12/2015

0,00

2.100,00

0,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

63,00

0,00

63,00

2.037,00

218,77

0,00

1.175,11

1.877,76

1.349,99

0,01

19.808,60

3.052,87

956,34

1.350,00

1.349,99

26.710,11

3.788,67

3.112,84

0,00

6.901,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.212,98

6.095,00

3.394,61

0,00

9.489,61

23.723,37

1.250,00

94.632,49

3.036,85

7.021,95

0,00

10.058,80

84.573,69

153,00

0,00

3.618,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.618,00

96.434,00

1.250,00

131.463,47

9.131,85

10.416,56

0,00

19.548,41

111.915,06

0,00

ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΩΝ
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2. Τζίρος εταιρείας
Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού
Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού

Ποσά 2015
571.453,50
0,00

Ποσά 2014
262.715,44
0,00

Θεσ/νίκη 30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 932969

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΕΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 174599

Ο ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΦΜ: 039200142
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ A'ΤΑΞΗΣ
17708
:
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