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«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2015
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας
τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 με τις παρατηρήσεις μας
πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία εναρμονίστηκε με το νέο λογιστικό πλαίσιο όπως ορίζεται με βάση τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». Το νέο λογιστικό πλαίσιο υποχρέωσε την
εταιρεία να αναμορφώσει και τα συγκριτικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και
της 01.01.2014. Δεν διενεργήθηκαν ιδιαίτερες προσαρμογές για τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου, η
συνημμένη έκθεση αναφέρεται στη νέα-αναμορφωμένη συγκριτική πληροφόρηση της 31.12.2014
Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2015 έχει ως ακολούθως:
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Ο κύκλος εργασιών της κλειoμένης χρήσεως ανήλθε σε 984.312,26 ευρώ έναντι 1.063.241,24 ευρώ κατά
το έτος 2014 μειωμένος κατά 7% , το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων αυξήθηκε οριακά
κατά 1% σε σχέση με την προηγουμένη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες
ποσού 4.850,98 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 480.024,52 ευρώ της χρήσεως 2014. Παρατίθεται ο
παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές
Διαφορές € Διαφορές %
καταστάσεις
31/12/2015
31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
984.312,26
1.063.241,24 -78.928,98
-7,42%
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,
-3.604,72
-175.976,37 172.371,65
97,95%
προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
48.203,70
52.072,40
-3.868,70
-7,43%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
-464.499,31
-487.684,44 -23.185,13
-4,75%
Παροχές σε εργαζόμενους
-244.612,88
-246.278,35
-1.665,47
-0,68%
Αποσβέσεις
0,00
0,00
0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
Λοιπά έξοδα και ζημίες
-306.025,65
-673.700,82 -367.675,17
-54,58%
Λοιπά έσοδα και κέρδη
544,67
21.827,73 -21.283,06
-97,50%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
14.318,07
-446.498,61 460.816,68
-103,21%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,00
0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
-19.169,05
-33.525,91 -14.356,86
-42,82%
Αποτέλεσμα προ φόρων
-4.850,98
-480.024,52 475.173,54
-98,99%
Φόροι εισοδήματος
0,00
0,00
0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
-4.850,98
-480.024,52 475.173,54
-98,99%
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2. Στοιχεία Ενεργητικού
Το σύνολο του ενεργητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2015

31/12/2014

3.754,87
68.322,87
59.156,37
131.234,11

3.754,87
65.963,99
58.305,72
128.024,58

53.776,70
53.776,70
145.478,50
13.433,73
158.912,23
343.923,04

53.776,70
53.776,70
142.041,34
13.433,73
155.475,07
337.276,35

19.645,49
185.419,86
23.408,77
0,00
228.474,12

14.736,57
182.196,17
35.146,10
1.340,75
233.419,59

547.205,61
12.981,13
8.482,30
66.438,88
635.107,92
863.582,04
1.207.505,08

643.227,43
83.614,71
3.393,45
85.717,80
815.953,39
1.049.372,98
1.386.649,33

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την
πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2015.
3. Στοιχεία Παθητικού :
Το σύνολο του παθητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

179.997,03
209.775,82
389.772,85

179.997,03
209.775,82
389.772,85

5.095,77
-529.132,04
-524.036,27
-134.263,42

5.095,77
-524.281,06
-519.185,29
-129.412,44

58,69
58,69

58,69
58,69

98.091,94
1.149.936,13
27.703,97
11.227,58
54.750,19
1.341.709,81
1.341.768,50
1.207.505,08

290.178,84
1.078.371,45
35.149,97
13.407,59
98.895,23
1.516.003,08
1.516.061,77
1.386.649,33

3.1 Καθαρή θέση
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας αποτελείται από 6.000 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Το
σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας είναι αρνητικό και ανήλθε σε -134.263,42 ευρώ την 31-122015, έναντι -129.412,44 ευρώ την 31-12-2014.
3.2 Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2015 σε 1.341.768,50 ευρώ έναντι 1.516.061,77 ευρώ το 2014.
4.Αριθμοδείκτες :
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας :

1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.
1.1 Σύνολο κυκλοφορούντων / Σύνολο Ενεργητικού
1.2 Σύνολο καθαρής θέσης / Σύνολο Υποχρεώσεων
1.3 Σύνολο καθαρής θέσης / Ενσώματα πάγια
1.4 Σύνολο κυκλοφορούντων / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

71,52%
-10,01%
-102,31%
25,63%

2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.
2.1 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων / Καθαρή θέση
2.3 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Καθαρή θέση
2.4 Πωλήσεις / Καθαρή θέση

1,45%
3,61%
-10,66%
-733,12%
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5. Διανομή Κερδών
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού € 4.850,98. Δεν υφίσταται θέμα διανομής
κερδών.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι Εταίροι σας καλώ να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2015 και να απαλλάξετε από κάθε
ευθύνη τους διαχειριστές της εταιρείας.
Τέλος, πιστεύω κ.κ. Εταίροι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια εμπιστοσύνη και στο
μέλλον.

Νέα Ιωνία Αττικής, 31 Μαΐου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΓΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. AE 601504

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ577996

5

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Επεξηγηματική
Σημείωση

31/12/2015

31/12/2014

3.754,87
68.322,87
59.156,37

3.754,87
65.963,99
58.305,72

131.234,11

128.024,58

53.776,70

53.776,70

Σύνολο

53.776,70

53.776,70

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία
υπό κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις

145.478,50
13.433,73

142.041,34
13.433,73

158.912,23
343.923,04

155.475,07
337.276,35

19.645,49
185.419,86
23.408,77
0,00

14.736,57
182.196,17
35.146,10
1.340,75

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές

228.474,12

233.419,59

Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

547.205,61
12.981,13
8.482,30
66.438,88

643.227,43
83.614,71
3.393,45
85.717,80

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

3.1
3.1
3.1

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

3.1

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα

Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

635.107,92
815.953,39
863.582,04 1.049.372,98
1.207.505,08 1.386.649,33

Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών

179.997,03
209.775,82

179.997,03
209.775,82

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

389.772,85

389.772,85

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο

5.095,77
-529.132,04

5.095,77
-524.281,06

-524.036,27

-519.185,29

Σύνολο
6

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ
Σύνολο καθαρής θέσης
-134.263,42
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-129.412,44

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

58,69

58,69

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

58,69

58,69

Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

98.091,94
1.149.936,13
27.703,97
11.227,58
54.750,19

290.178,84
1.078.371,45
35.149,97
13.407,59
98.895,23

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

1.341.709,81 1.516.003,08
1.341.768,50 1.516.061,77
1.207.505,08 1.386.649,33

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Επεξηγηματική
Σημείωση

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη

3.7
3.8
3.9
3.10
3.5
3.11
3.12

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.13

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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31/12/2015
984.312,26
-3.604,72

31/12/2014
1.063.241,24
-175.976,37

48.203,70
-464.499,31
-244.612,88
-306.025,65
544,67
14.318,07
-19.169,05
-4.850,98
0,00
-4.850,98

52.072,40
-487.684,44
-246.278,35
-673.700,82
21.827,73
-446.498,61
-33.525,91
-480.024,52
0,00
-480.024,52
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Προσάρτημα - Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
Η Εταιρεία ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και με τον
διακριτικό τίτλο “ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.'' (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) ιδρύθηκε το 1997. Η
εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 002448501000.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η κατασκευή, συναρμολόγηση, επιθεώρηση, έλεγχος, επισκευή, συντήρηση, προμήθεια,
εγκατάσταση, εισαγωγή, εμπορία, ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών παρ' οποιουδήποτε
φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου αναφορικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Κάθε τύπου εξοπλισμού πυροπροστασίας (φορητού και μονίμου). 2.
Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών πυρανίχνευσης - ελέγχου - κατάσβεσης (στο σύνολο ή μέρη
αυτών). 3. Συσκευών - οργάνων - εργαλείων - διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και
πυροπροστασίας ανθρώπων - εγκαταστάσεων - μεταφορικών μέσων κ.λ.π. 4. Πυροσβεστικών
ουσιών και υλικών. 5. Συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας. 6. Συστημάτων ελέγχου και
ασφάλειας. 7. οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 8. Εκπόνηση μελετών τεχνογνωσίας και
τεχνικών εκδόσεων επί θεμάτων ασφαλείας και πυροπροστασίας.
Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρείας μπορεί να: α. Συμμετέχει ή συνεργάζεται με
οποιαδήποτε Εταιρείας ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οποιονδήποτε τρόπο.
β. Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. γ. Αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς ή
ημεδαπούς οίκους.
Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας η διάρκεια ζωής της ορίστηκε έως την 31η Δεκεμβρίου
του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα ένα (2081).
Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού
Δωδεκανήσου 14.
Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015
έως 31 Δεκεμβρίου 2015, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 (εφεξής «ΕΛΠ»). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται 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.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία
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αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις στην κλειόμενη και
στην προηγούμενη χρήση.
3.
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 τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Περιγραφή
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
Μέσα μεταφοράς ατόμων
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές
μεταφορές»)
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

Συντελεστής
απόσβεσης
10
16
12
20
10

Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις στην κλειόμενη και στην προηγούμενη χρήση.
4.
Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
5.
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)
τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων 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, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρούνται 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.
7.
Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8.
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.
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9.
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. 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 ποσό)» στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10.
Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11.
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
12.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
13.
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
14.
Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16.
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 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.
17.
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18.
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.
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19.
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.
20.
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 επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.
Τα έσοδα από τόκους 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.
21.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
22.
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
επιμετρούνται 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.
23.
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.
24.
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.
25.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Γ) Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
3.1

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

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας
παγίων περιουσιακών στοιχείων :
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜηχανήματαΚτίρια &
ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ
Τεχνικές εγκατ. & Μεταφορικά Έπιπλα & λοιπός
κτιριακές
ΣΥΝΟΛΟ
μέσα
εξοπλισμός
Λοιπός Μηχαν.
εγκατ/σεις
Εξοπλισμός
ΑΚΙΝΗΤΑ

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 01.01.2015
Προσθήκες χρήσης 2015
Μειώσεις χρήσης 2015
Σύνολο κατά την 31.12.2015

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 01.01.2015
Προσθήκες χρήσης 2015
Μειώσεις χρήσης 2015
Σύνολο κατά την 31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2015
Κατά την 31.12.2015

3.2

6.294,91

140.760,13
2.358,88

28.148,30

55.670,19
850,65

6.294,91

143.119,01

28.148,30

56.520,84

2.540,04

74.796,14

1.232,07

24.280,70

2.540,04

74.796,14

1.232,07

24.280,70

111.309,68 214.158,63
0,00
0,00
111.309,68 214.158,63

3.754,87
3.754,87

65.963,99
68.322,87

26.916,23
26.916,23

31.389,49
32.240,14

53.776,70 181.801,28
53.776,70 185.010,81

165.086,38 395.959,91
3.209,53
0,00
165.086,38 399.169,44

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29).

Δεν υφίστανται.
3.3

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται.
3.4 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2010-2015. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
3.5

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της εταιρείας είχαν ως εξής :
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«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ
31/12/2015
31/12/2014
Άτομα Μ.Ο.
13
13
Κόστος προσωπικού
244.612,88
246.278,35
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
192.921,86
193.525,59
Παρεπόμενες παροχές
2.243,98
2.472,17
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπ.
49.046,68
50.280,59
Αποζημίωση Απολύσεως
400,36
0,00
Σύνολο
244.612,88
246.278,35

3.6 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου
29)
Δεν υφίστανται.
3.7 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής :
Έσοδα
από
πωλήσεις
εμπορευμάτων
εσωτερικού χονδρικής
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ετοίμων &
ημιτελών εσωτερικού χονδρικής
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων &
αχρήστου υλικού εσωτερικού χονδρικής
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού
χονδρικής
Σύνολο :

31/12/2015

31/12/2014

423.624,38

338.206,14

181.989,15

335.622,33

6.411,30

1.507,60

372.287,43

387.905,17

984.312,26

1.063.241,24

3.8 Μεταβολές αποθεμάτων
Οι μεταβολές των αποθεμάτων αναλύονται ως κάτωθι :
31/12/2015
-232.078,84
228.474,12
-3.604,72

Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1/1
Αποθέματα τέλους χρήσεως 31/12

3.9

31/12/2014
-408.055,21
232.078,84
-175.976,37

Λοιπά συνήθη έσοδα

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναφέρονται στα εξής :
31/12/2015

31/12/2014

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

48.203,70

52.072,40

Σύνολο :

48.203,70

52.072,40
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«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ
3.10 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Οι αγορές της περιόδου καθώς και αυτές της περσινής χρονιάς αναλύονται ως κάτωθι :
31/12/2015
31/12/2014
Εμπορεύματα
399.445,40
357.164,61
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά Συσκευασίας
64.160,15
128.335,46
Αναλώσιμα Υλικά
893,76
2.184,37
Σύνολο : 464.499,31
487.684,44
3.11 Λοιπά έξοδα και ζημίες
Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα :
31/12/2015
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
186.066,75
Παροχές τρίτων
54.895,23
Φόροι-Τέλη
8.807,27
Έξοδα μεταφορών
26.981,36
Έξοδα ταξιδίων
5.894,33
Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
460,00
Συνδρομές-Εισφορές
191,20
Έντυπα και γραφική ύλη
2.111,75
Υλικά άμεσης αναλώσεως
3,00
Έξοδα δημοσιεύσεων
20,00
Διάφορα οργανικά έξοδα
19.580,11
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
0,00
Έκτακτες ζημίες
0,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
1.014,65
Σύνολο :
306.025,65

31/12/2014
151.086,96
50.527,79
6.063,70
43.882,57
4.457,27
1.088,86
0,00
2.092,02
166,24
544,67
19.474,61
385.509,14
4.205,58
4.601,41
673.700,82

3.12 Λοιπά έσοδα και κέρδη
Το εν λόγω κονδύλι αναλύεται ως εξής :
31/12/2015
544,67
Σύνολο :
544,67

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

31/12/2014
21.827,73
21.827,73

3.13 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Το ποσό που αναφέρεται στον εν λόγω λογαριασμό αφορά τα εξής :
31/12/2015
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζ.
14.688,31
χρηματοδοτήσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
862,42
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31/12/2014
23.463,70
3.798,15

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ποσά σε ευρώ
Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση
Factoring
1.602,76
2.611,90
Διάφορα έξοδα Τραπεζών
2.015,56
3.652,16
Σύνολο :
19.169,05
33.525,91

3.14 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που να
αφορούν την εταιρεία .
Νέα Ιωνία, 31 Μαΐου 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΓΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. AE 601504

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Α.Δ.Τ. Ν 321842
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕ Α ΤΑΞΗΣ 0048056
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