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ΓενικÝò πληροφορßεò για την Εταιρεßα

Η Εταιρεßα «JΑΤΟ

DYNAlV]lcS HELLAS Μονοπρüσωπη Ξταιρεßα ΠεριορισμÝνηò
Ευθýνηò» με διακριτικü τßτλο «JAΤo Dynamics Hellas» (εφεξÞò η Εταιρεßα)

δραστηριοποιεßται κυρßωò στην παροχÞ υτηρεσιþν ανÜπτυξηò βüσεων δεδομÝνων,

Η Εταιρεßα εßναι Εταιρεßα ΠεριορισμÝνηò Ευθýνηò καταχωρημÝνη στο Γενικü Εμπορικü
Μητρþο (Γ,Ε,Ν/]Η) με αριθμü 5οΟ47ΟlΟΟο και εδρεýει στον ΔÞμο ΚηφισιÜò, στην οδü
Λεωφüρο τατοßου καιΑνληò 20,
Ο αριθμüò του απασχολοýμενου προσωπικοý στιò 31 Δεκεμβρßου 2015 ανερχüταν σε 7
Üτομα (2014: 7 Üτομα),

2

Βüση κατüρτισηò των Χρηματοοικονομ|κþν ΚαταστÜσεων

ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò (εφεξÞò οι Χρηματοοικονομικ'ò
ΚαταστÜσειò) τεριλαμβÜνουν τιò ετÞσιεò εrαιρικÝò ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò τηò
Εταιρεßαò για την χρÞση που Ýληξε στιò 31 Δεκεμβρßου 2015 που Ýχουν συνταχθεß
Πρüτυπα (εφεξÞò ΕΛΠ), üπωò αυτÜ Ýχουν
σýμφωνα με τα ΕΜηνικü
^ογιστικÜ
ενσωματωθεß στο Νüμο 4308/2014,

οι παροýσεò

ΑιJτÝò εßναι οι τρþτεò ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò τηò Εταιρεßαò με τα νÝα
ΕλληνικÜ ΛογιστικÜ Πρüτυπα και εγκρßθηκαν απü το Διοικητικü Συμβοýλιο την »αχ,
Η Εταιρεßα με βÜση το ποσοτικÜ κριτÞρια του νüμου 4308/20,14 (¶ρOρο 2) εντÜσσεται
στιò οντüτητεò μικροý μεγÝθουò,

οι λογιστικÝò πολιτικÝò του Ýχουν

εφαρμοστεß

για την κατÜρτοη

των
Χρηματοοικονομικþν ΚαηστÜσεων παρουσιÜζονται στη σημεßωση 3, ΕπεξÞγηση για τιò
επιπτþσειò που επÞλθαν λüγω των μεταβολþν των λογιστικþν πολιηκþν και
εκτιμÞσεων στα κονδýλια των δημοσιευμÝνων Χρηματοοικονομικþν ΚατοστÜσεων τηò
31 Δεκεμβρßου 2ο14 και 31 Δεκεμβρßου 2013 παρατßθεται στη σημεßωση 5,18.

οι ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò Ýχουν συνταχθεß με σαφÞνεlα σýμφωνα με τιò
θεμελιþδειò αρχÝò του δουλευμÝνου και τηò συνÝχισηò τηò δραστηριüτηταò καθþò και τιò
ακüλουθεò γενικÝò αρχÝò:

1, Οι

2,

3,

ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò Ýχουν συνταχθεß με βÜση την αρχÞ τηò
συνÝχ!σηò ηò δραστηριüτηταò η οποßα Ýχει αξιολογηθεß για διÜστημα 12 μηνþν
απü την ημερομηνßα του ισολογισμοý- Δεν υßτÜρχουν αντικειμενικÝò ενδεφιò
που να θÝτουν σε αμφιβολßα την αρχÞ τηò συνÝχισηò τηò δραστηριüτητÜò τηò,
¼λα τα στοιχεßα του Ισολογισμοý και τηò ΚατÜστασηò Αποτελεσματων
αναγνωρßζονται με βÜση την αρχÞ του δουλευμÝνου.
οι λογιστικÝò πολιτ!κÝò εφαρμüζονται με συνÝτεια απü περßοδο σε περßοδο
þσΕ να διασφαλßζεται η συγκρισιμüτητα των χρηματοοικονομικþν
πληροφοριþν,
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προηγοýμενηò τεριüδου εßναι συγκρßσιμα με τα τοσÜ τηò
τρÝχουσαò τεριüδου, Λüγω τηò πρþτηò εφαρμογÞò των ΕΜηνικþν Λογιστικþν
προτýπων βÜσει του Νüμου 4308/2004 τα συγκριτικÜ κονδýλια Ýχουν
προσαρμοστεß προκεψÝνοιJ να καταστοýν συγκρßσιμα με τα κονδýλια των
δημοσιευμÝνων Χρηματοοικονομικþν ΚαταστÜσεων τηò 31 Δεκεμβρßου 20,Ι5.
Για τιò προσαρμογÝò που Ýγναν στα κονδýλ|α των δημοσιευμÝνων

τα ποσÜ τηò

Χρηματοοικονομικþν ΚαταστÜσεων τηò 31 Δεκεμβρßου 2014 και 31 Δεκεμβρßου
2013 βλÝπε στην σημεßωση 5,18,
5 Δεν Ýχουν γßνει συμψηφισμοß μειαξý περιοιJσηκþν στοιχεßων και ιJποχρεþσεων
Þ μεταξý εσüδων και εξüδων,
6, Δεν Ýχουν γßνει παρεκκλßσειò ατü την εφαρμογÞ των διατÜξεων του Νüμου
4308Ι2014 Þ παρÝκκλιση απü την εφαρμογÞ τηò παραγρÜ9ου 2 του Üρθρου 16
του παραπüνω νüμου περß εýλογηò παρουσßοσηò,
7. οι ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò Ýχουν συνταχθεß με βÜση την αρχÞ του
ιστοριΚοý Κüστουò,
8, Δεν υτÜρχουν τεριουσιακü στοιχεßα Þ υποχρεþσειò που σχετßζονται με
περισσüτερα ατü Ýνα κονδýλια του ισολογσμοý,

οι

ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò παρουσιÜζονταß
λειτουργικü νüμισμα τηò Εταιρεßαò,

σε Ευρþ, το οποßο εßναι

το

ΒασικÝò λογιστικÝò πολττικÝò
ο! λογιστικÝò πολιτικÝò που αναφÝρονται παρακÜτω Ýχουν εφαρμοσθεß με συνÝπεια σε
üλεò τιò περιüδουò που παρουσιÜζονται στιò ιταροýσεò ΧρηματοοικονομικÝò
ΚαταστÜσειò καθþò και στην προετοιμσσßα του Ισολογισμοý Ýνορξηò τηò 1ηò
Ιανουαρßου 20'Ι4 για σκοποýò μετÜβασηò σε ΞΛΠ,

3.1

ΠÜψα περιουσιακÜ στοιχεßα

Ενσþυατα τÜνια

Τα στοιχεßα αυτÜ

αναγνωρßζονται αρχικÜ στο κüστοò κτÞσηò και μεταγενÝστερα
επιμετρþνται στο αποσβÝσιμο κüστοò κτÞσεωò, Ειδικüτερα, στα ενσþματα πüγια
περιλαμβÜνοντα|, μξταξý Üλλων:

-

Οι δαπÜνεò βελτßωσηò παγßων,
Οι δαπÜνεò επισκευÞò κοι συντÞρησηò, μüνο üτον εμτßπτουν στον ορισμü του
περιουσιακοý στοιχεßου. Σε κÜθε ÜΜη περßπτωση, οι σχετικÝò δαπÜνεò
αναγνωρßζονται ωò Ýξοδοτο λüστοò σποσυναρμολüγησηò, απομÜκρυνσηò Þ οποκατÜστοσηò ενσþματων
πüγιων στοιχεßων, üταν η σχετικÞ υποχρÝωση γεννÜται για την επιχεßρηση ωò
αποτÝλεσμα τηò εγκατÜστασηò του παγßου Þ τηò χρÞσηò του στη δýρκεια μßαò
συγκεκριμÝνηò περιüδου, για σκοποýò Üλλουò ατü την παραγωγÞ αποθεμστων
στη διüρΚεια αυτÞò τηò περΙüδου,

ΑποσβÝσειζ

Η αξßα των παγßων περιουσιακþν στοιχεßων του Ýχουν περιορισμÝνη ωφÝλιμη ζωÞ
6
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υπüκειται σε απüσβεση, Η απüσβεση αρχßζει üταν το τεριουσιακü στοιχεßο εßναι Ýτοιμο
για τη χρÞση για την οποßα προορßζεται και υπολογßζεται με βÜση την εκτιμþμενη
ωφÝλιμη οικονομικÞ ζωÞ ιου.

οι αποσβÝσειò των ενσþματων παγßων λογßζονται στα ατοτελÝσματα με

τη μÝθοδο τηò

σταθερÞò απüσβεσηò, στη διÜρκεια τηò εκτιμþμενηò ωφÝλιμηò ζωÞò των ενσþματων
περΙουσιαΚþν στοιΧεßων,

ο

παρακÜτω πßνακαò απεικονßζει την εκτιμþμενη διÜρκεια ωφÝλιμηò ζωÞò των
ΩφÝλιμη ΖωÞ

ΜηχανÞματα και μεταφορικÜ μÝσα
¸πιπλα και λοιττüò εξοπλισμüò

10 Ýτη

Εξοτλισμüò

5 Ýτη

10 Ýτη

Η/Υ

ενσþματων περιουσιακþν στοιχεßων τηò Εταιρεßαò,

Τα

ενσþματα περιουσιακÜ στοιχεßα τηò Εταιρεßαò που αφοροýν βελτιþσειò σε
μισθωμÝνα ακßνητα αποσβÝνονταιστη διÜρκεια τηò μßσθωσηò των εν λüγω ακνÞτων,

Απομεßωση

τα τÜγια περιουσιακÜ στοιχεßα που επιμετρþνται στο κüστοò Þ στο αποσβÝσιμο κüστοò
υπüκενται σε Ýλεγχο απομεßωσηò ιηò αξßοò τουò, üταν υπüρχουν σχετικÝò ενδεßξειò,
Ζημßεò απομεßωσηò προκýπτουν üταν η ανακτÞσιμη οξßα ενüò ταγßου καταστεß
μικρüτερη απü ιη λογιστικÞ του αξßα, Η αναγνþρ¼η τηò ζημßαò ατομεßωσηò γßνεται üταν
εκτιμÜται üτι η απομεßωση εßναι μüνιμου χαρακτÞρο,
Ενδεßξεζ απομεßωσηò, μεταξý Üλλων, ατοτελοýνß

η μεßωση τηò αξßαò ενüò στοιχεßου τÝραν του ποσοý που

θα αναμενüταν ωò
ατοτÝΛεσμο του χρüνου Þ τηò κανονικÞò χρησηò του,
δυσμενεßò μεταβολÝò στο τεχνολογικü, οικονομικü και νομικü περιβdΛλον τηò
εταιρειαò,
η αýξηση των επιτοκßων τηò αγορÜò Þ Üλλων ποσοστþν αποδüσεων μιαò
επÝνδυσηò που εßνα| τιθανüν νο οδηγÞσει σε σημαντικÞ μεßωση τηò ανακτÞσιμηò
αζßαò του στοιχεßου και
αταξßωση Þ φυσικÞ βλÜβη ενüò στοιχεßου,

Οι ζημßεò

απομεßωσηò αναγνωρßζονται στα αποτε-,λÝσματα

ωò Ýξοδο, Οι

ζημßεò
απομεßωσηò αναστρÝφονται στα αποτελÝσματα, üταν οι συνθÞκεò που τιò προκÜλεσαν
παýουν να υφßστανται,
Η λογιστικÞ αξßα ενüò παγßου μετÜ την αναστροφÞ τηò ζημßαò απομεßωσηò δεν μπορεß να
υπερβεß τη λογοτικÞ αξßα που θα εßχε το πüγιο εÜν δεν εßχε ανσγνωριστεß η ζημßα
απομεßωσηò,
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Χρηματοο|κονομικÜ περιουσιαχÜ στοιχεßα

Η Ετοιρεßα Ýχει τα α(üλουθο χρημοτοοικονομικÜ περιουσιακü στοιχεßο, εμτορικÝò

και

λοιπÝò απαιτÞσειò καιιαμειακÜ διαθÝσιμα και ισοδýναμα,

¼λα τα χρηματοοικονομικÜ στοιχεßq αναγνωρßζονται αρχικÜ στο κüστοò, Ιν]εταγενÝστερα
ιηò αρχικÞò αναγνþρισηò το χρηβατοοι<ονομι<ü στοιχεßο επιμετρþνται στο κüστοò
κτηοεωò μεßον ζημßεò οπομε,ωσηò, Ε,δι<üτερα, μεταγενßστιρα τηò ορχικÞò οναγνþρισηò
τα Ýντοκα χρηματοοικονομικÜ τεριουσιοκü στοιχεßο ετιμετρþντοι στο αποσβÝοιμο
κüστοò με τη χρÞση τηò μεθüδου του τραγματικοý επιτοκßου Þ με τη σταθερÞ μÝθοδο,
αντß του κüστουò κτÞσεωò μεßον ζημßεò απομεßωσηò, εÜν η μÝθοδοò του αποσβÝοιμου
κüστουò Ýχει σημαντικÞ επßπτωση στα ποσü των χρημqτοοικονομιλþν κατοστÜσεων, Ωò
Ýντοκα χρηματοοικονομικÜ περιουσηκÜ στοτεßα 0εωροýνται και τα στοιχεßα εκεßνα που
τικμαßρεται ü,ι εμπεριÝχουν σημανπκü ποσü ]üιων, εστω ται caν οLτü διν ορjζεται
ρη,ßÜ,

τα χρηματοοßκονομικÜ περιουσιακÜ σιοιχεßα υπüκεινται σε Ýλεγχο απομεßωσηò,
υπÜρχουν σχετικÝò ενδεßξεò.

οταν

ΑντικειμενικÝò ενδεßξειò ατομεßωσηò των τεριουσιακþν οτοιχεßων θεωρεßται üτι
υφßστανται üταν:

-

-

Υπüρχουν τροφανεΙò, σοβαρÝò χρηματοοικονομικÝò δυσκολßεò του εκδüτη Þ του
υπüχρεου των χρημòιτοοιλονομικων στο,χειων
η λογιστικÞ αξßα εßναι σημαντικÜ υψηλüτερη απü 1ην εýλογη αξßα αυτþν των
στοιχεßων (üταν η εýλογη αξßα υπüρχεÞ
δυσμενεßò τοπικÝò, εθνικÝò Þ διεθνεßò συνOÞκεò αυξÜνουν την πιθονüτητα
αθÝτησηò βασικþν δεσμεýσεων που απορρÝουν απü τα χρηματοοικονομικÜ
περιουσΙαΚÜ στοιΧεßα,

Ζημßα ατομεßrσηò προκýπτει üταν η λογιστικÞ αξßα του στοιχεßου εßναι μεγαλýτερη οπü
το ποσü που η Ετα,ρεßα εκτιμü üτι 0α ανακτÞσει απü το στοιχεßο αυτü, Το ποσü που η
Εταιρεßα εκτιμÜ üτι θα ανακτÞσει απü Ýνα χρηματοοικονομικü περιουσιακü στοιχεßο εßνοß
το μμεγαλýτερο ατü:
α) Την παροýσα αξßα τοιJ ποσοý που εκτιμÜται üτι θα ληφθεßαπü το τεριουσιακο
στοlχεßο, υπολογιζüμενη με τη χρÞση του αρχικοý πραγμαηκοý επιτοκßου η
β) την εýλογη αξßα του στοιχεßου, μμειωμÝνη με το απαιτοýμενο κüστοò τþλησηò,

Οι ζημßεò απομεßωσηò

αναγνωρßζονται στην κατÜσταση αποτελεσμÜτων και
αναστρÝφονrαι ωò κÝρδη σε αυτÞ, üταν οι συνOÞκεò που τιò προκÜλεσαν πdψοιJν να
υφßστανται_ ΑναστροφÞ γßνεταß μÝχρι τηò αξßαò που θα εßχε το στοιχεßο, εÜν δεν ειχε
αναγνωριστεß ζημßα απομεßωσηò
Ε,δικüτερα, για τα χρηματοοικονομικÜ στοιχεßα του μη κυκλοφοροýντοò ενεργητιλοιJ οι
ζημßεò απομεßωσηò αναγνωρßζονται üταν εκτιμÜται üτι η απομεßωση εßναι μüνιμου
χαραΚτÞρα,
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ΚαθαρÞ θÝση

τα στοιχεßα τηò καθαρÞò θÝσηò τηò Εταιρεßαò περΛαμβÜνουν το καταβληθÝν ατü τουò
διοκτÞτεò κεφÜλαιο τηò Εταιρεßαò,

Κüστοò που σχετßζεται Üμεσα με στοιχεßο τηò καθαρÞò θÝσηò ταρακολουθεßται
αφσιρετικÜ 1ου στοιχεßου αυτοý τηò καOαρÞò θÝσηò, εφüσον εßνα1 σημαντικü για τιò
ΧρηματοοιΚονομιΚÝò ΚαταστÜσειò, Σε αντßθετη περßπτωση το εν λüγω ποσü
οναγνωρßζετοι ωò Ýξοδο στην περßοδο που οφορü,

3.4

ΧρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò

Η Εταιρεßα Ýχει τιò οκüλουθεò
φορολογιΚÝò Και

λοιπÝò υποΧρεþσειò,

χρημοτοοικονομιχÝò υποχρεþσειò εμπορικÝò,

οι χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò αναγνωρßζονται αρχικÜ στο οφεΛüμενο ποσü τουò
ΜεταγενÝστερα τηò ορχικÞò οναγνþρισηò, οι χρημοτοοικονομικÝò υποχρεþσειò
επιμετρþνται στα οφειλüμενα ποσÜ, ΕνολλακτικÜ, οι χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò
αναγνωρßζονται αρχιΚÜ Και επιρετρþνται μεΤαγενÝσΙερα στο αποσβÝοιμο Κüστοò με τη
μÝθοδο του πραγματικοý επιτοκßου Þ τη σταθερÞ μμÝθοδο, εÜν η επιμÝτρηση με τον
(ανüνα τηò τοροýσαò παρογρÜφου Ýχει σημαντικη επßπτωση στα ποσÜ των
χρηματοοιΚονομιΚþν Καταστüσεων, ΕιδιΚüτερα, για την επιμÝτρηση των
ΧρηματοοιΚονομιΚþν υποχρεþσεων σlο αποσβÝσιμο κüστοò, η αρχι(Þ αναγνþρΙση των
,!του αναλαμβÜνεται,
χρηματοοιΚονομιΚþν υποχρεþσεων γßνεται στο Καθαρü ποσü
λαμβανομÝνων υπüψη των ποσþν του αφοροýν υπÝρ Þ υπü το Üρτιο Ýκδοση, τüκοιJò,
καθþò και το κüστοò που σχετßζεται Üμεσα με την ανÜληψη αυτþν, Οι προκýπτοντεò
τüκοι απü τιò χρηματοο!κονομικÝò υποχρεþσειò αναγνωρßζονται ωò Ýξοδα στα
αποτελÝσματα, εκτüò εÜν βαρýνουν το κüστοò περιουσιακþν στοτεßων, Ποσο που
αφοροýν υπÝρ Þ υπü ,ο Üρτιο Ýκδοση, καθþò καιτο κüστοò που σχετßζεται Üμεσα με την
ανüληψη των υποχρεþσεων αντιμετωτßζονται ωò Ýξοδα Þ Ýσοδα τηò περιüδου στην
οποßο οι υτοχρεþσειò αναγνωρßωηκαν αρχικü,
Η Εταιρεια προβανει σε διοκοπÞ αναγνþρισηò μßοò χρημοτοοικονομικÞò υποχρÝωσηò

üταν οι συμβαßκÝò υποχρεþσειò τηò εκπληρωθοýν, ακυρωθοýν Þ εκπνεýσουν,

Τροποποßηση των üρων υφιστüμενηò χρηματοοικονομl(Þò υποχρÝωσηò (εßτε οφεßλεται
σε οικονομικÞ δυσχÝρεια του οφειλÝτη εßτε üχι) αντιμετωτßζεται ωò εξüφληση τηò
αρχικÞò και αναγνþριση νÝαò χρηματοοικονομικÞò υποχρÝωσηò,

Η δισφορÜ μεταξý τηò λογιστικÞò αξßσò μιαò χρημοτοοικονομικηò υποχρÝωσηò που
εξοφλεßται Þ μεταβιβÜζεται σε Ýνα τρßτο μÝροò και του ανταΜdγματοò που
καταβÜλλεται, συμπεριλαμβονομÝνηò τηò λογιστικÞò αξßαò τυχüν üλλων, ελτοò
μετρητþν, μεταβιβοζüμενων περιουσιο(þν στοιχειων και τυχüν νÝων υποχρεþσεων
που αναλαμβÜνονται, αναγνωρßζεται στα αποτελÝσματα,

9
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Αναγνþριση εσüδων

τα Ýσοδα αναγνωρΙζονται εντüò τηò περιüδου στην οποßα καθßστανται δουλευμÝνα.

τα Ýσοδα απü παροχÞ υπηρεσιþν αναγνωρßζονται με βÜση το ποσοστü ολοκλÞρωσηò

(μÝθοδοò του ποσοστοý ολοκλÞρωσηò) και εφüσον θεωρεßται σφüδρα πιθανÞ η εισροη
του οιΚονομιΚοý οφÝλουò τηò συναλλαγÞò, ΕναΜαΚτιΚÜ, μπορεß να εφαρμüζεται η
μÝθοδοò τηò ολοκληρωμÝνηò σýμβασηò, üταν δεν επηρεÜζονται σημαντικÜ τα μεγÝθη
των ΧρηματοοιΚονομικþν ΚαταστÜσεων,

τα Ýσοδα απü παροχÞ υπηρεσιþν ετιμετρþνται σε ποσÜ καθαρÜ απü κÜθε επιστροφÞ,
Ýκπτωση Þ φüρο επß των πωλÞσεων.
τα Ýσοδα αναγνωρßζοντα] δακεκριμÝνα απü τα σχετικÜ Ýξοδα.

τα κÝρδη σπο ετ,μετρησειò περιουσιακþν στοιχειων λο|

υτοχρεþσεων
συμπερΛαμβανομÝνων των κερδþν ατü αναστροφÝò προβλÝψεων και απομειþσεων,
αναγνωρßζοντα, βασει των προβλεπομÝνων ονα κοτηγορßα στοιχεßου,

το κßρδη που προκýπτουν οπü ιη διογραφÞ περιουσιαλþν στοιχεßων Þ υποχρεþσεων
οναγνωρßζονται üταν τα περιουσιακü στοιχεßα Þ οι υτοχρεþσειò διογρÜφονlαι οπü τιò
ΧρηματοοιΚονομιΚÝò ΚαταστÜοεò,

4

ΣημαντικÝò λογιστιt<Ýò εκτιμÞσειò και κρßσειò

Η σýνταξη χρηματοοικονομικþν ΚοταστÜσεων σýμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεß απü

τη

Διοßκηση να παßρνει αποφÜσειò, να κÜνει εκτιμÞσειò και παραδοχÝò του επηρεÜζουν την
εφαρμογÞ των λογιστιΚþν πολιτιΚþν τηò Εταιρεßαò, Καθþò Και των λογιστιλþν
υπολοßπων των περιουσιακþν στοιχεßων, των υτοχρεþσεων, των εσüδων και εξüδων.
ΚατÜ συνÝπεια τα προγματικü αποτελÝσματα μτορεß να διαφÝρουν οπü τιò ανωτÝρω
εΚτΙμÞσεΙò,

Ιδιαßτερη πληροφüρηση σχετικÜ με τιò περιοχÝò στιò οποßεò υπüρχει αβεβαιüτητα
εκτιμÞσεων και κρßσιμεò αποφÜσειò üσον αφορÜ στην €φαρμογÞ λογιστκþν τολιτικþν,
με σημαντιΚÞ επßδραση στα ποσÜ που ΚαταΧωροýνται στιò ΧρηματοοιΚονομιΚÝò
ΚαταστÜσειò περιγρüφονται στιò ακüλουθεò σημειþσειò:
Σημεßωση 5.15 - Φüροò εισοδÞματοò, ΠροκειμÝνου να τροσδιοροτεß η πρüβλεψη τηò
Εταιρεßαò για το φüρο εισοδÞματοò απαιτεßται σημαντκÞ υποκειμενικÞ κρßση, ΚστÜ την
κανονικÞ ροÞ των εργασιþν τηò Ειαιρεßαò λαμβÜνουν χþρα πολλÝò συναλλογÝò κοι
υπολογισμοßγια τουò οποßουò ο ακριβÞò υπολογισμüò του φüρου εßναι αβÝβαιοò, Στην
περßπτωση που οι τελκοß φüροι που προκýπτουν μετÜ απü τουò φορολογικοýò
ελÝγχουò εßναι διαφορετικοß οπü τα ποσÜ του αρχικÜ εßχαν κατοχωρηθεß, οι διαφορÝò
αυτÝò θα επηρεüσουν το φüρο εισοδÞματοò και τιò προβλÝψειò για αναβαΜüμενουò
φüρουò τηò χρÞσηò κατÜ την οποßα ο τροσδιορισμüò των φορολογκþν διαφορων Ýχει
λÜβει χþρα,
10
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Σημεßωση 5,17 - Ενδεχüμενεò υποχρεþσειò, Η ýπαρξη ενδεχüμενων υποχρεþσεων
απαιτεß απü τη Δοßκηση τη συνεχÞ διενÝργεια παραδοχþν και αξιολογικþν_ κρßσεων
αναφορικÜ με τÞν πιθανüτητα μελλοντικÜ γεγονüτα να συμβοýν Þ να μη συμβοýν καθþò
και ßην επßδραση που τα γεγονüτα αυτÜ μπορεß να Ýχουν στη δραστηριüτητα τηò
Εταιρεßαò.

Πρüβλεψη για ατοζημßωση προσωπικοý, Οι υποχρεþσειò για αποζημßωση του
προσωπικοý υπολογßζονται σýμφωνα με τα Ýτη προýπηρεσßαò, το ýψοò των αποδοχþν
και τον τρüπο απομÜκρυνσηò απü την υπηρεσßο (απüλυση Þ συνταξιοδüτηση). Η
θεμελßωσÞ δικαιþματοò συμμετοχÞò σε αυτÜ τα προγρÜμματα, βασßζεται συνÞθωò
στα χρüνια προýπηρεσßαò του υπαλλÞλου μÝχρι την συνταξιοδüτηση του- Σýμφωνα
με τον Ν,211212Ο και 4093/2012 Εταιρεßα καταβüλλει στουò εργαζüμενουò
αποζημιþσειò επß απüλυσηò Þ αποχþρησηò λüγω συνταξ¼δüτησηò,

η
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5 Σημειþσειò επß των Χρηματοοικονομ|κþν
5.1 Ενσþματα πÜγ|α

ΚqταστÜσεων

Δτqυορφþσει(
κτιρßων
Κüστοò κτÞσηò 1 Ιανουαρßου 2014

Προσ€Þκεò Περιüδου
ΔιαγραφÝò
κüστοò κτÞσηò 31 Δεκεμβρßου 2014

ΣωρευμÝνεò αποσβÝσετò και
απομθþσειò την 1 Ιανουαρßου 2014
ΑποσβÝσειò περιüδου
ΔιαγραφÝò
ΣωρευμÝνεò αποσβÝσειò (αι
απομειþσειò την 31 Ιανουαρßου 2014
ΚαθαρÞ λογιστικÞ αξßα 31 Δεκεμβρßου
20,ι4

εεοπλτσυüò
^οιπü<

4Ε.361,79
6,511,06
(5,736,44)

6.5Ι 1,06
(5.736,44)

49.136,41

51,779,19

45.288,62
2,566,79
(5,736,3)

47.931,33
2.566,79
{5.736,37)

2.642,71

42,119,ο4

44.761,75

0,07

7,017,37

7,ο17,4ι

2,642,7α
0,00

0,00

2.642,7α

2,642,71

0,00

0,00

ΔιαυοοΦþσε,(

κτιοιþν

Κüστοò κτÞσηò αξßα

1

Ιανουαρßου 2015

ΠροσθÞκεò Περ|üδου

ΔαγραφÝò
Κüστοò κτÞσηò 31 Δεκεμβρßου 2015
ΣωρευμιÝνεò αττοσβÝσειò και
αΙτομειþσßò την 1 Ιανουαρßου 20ß5
ΑποσβÝσειò τεριüδου
ΔαγραφÝò
ΣωρευμÝνεò qποσβÝσειò και
ατ.ομειþσειò την 31 Ιανουαρßου 20Ι5
ΚαθαρÞ λογιστικÞ αξßα 3ß Δεκεμβρßου

20ß5

Σýνολο

^οιπü<
εεοπλσμüζ

5t.004,57

Σýνολο

2.642,78
0,00
0,ο0

49.136,41
2,394,88
(1.020,00)

2,642,78

50,51,ι,29

51,779,19
2.394,88
(1.020,00ι
53.154,07

0,00

42.119,ο4
4,055,29
(º.020,00)

44.761,75
4,055,29
(1.020)

2,642,71

46.174,33

48.817,03

2,642,71

0,00
0,07

4.336,96

4.337,03
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ΛοιπÝò μακροπρüθεσμεò απαlτÞσειò

οι λοιπÝò

μακροπρüθεσμεò απαιτÞσειò αφοροýν κυρßωò δοσμÝνεò εγγυÞσειò σε

εΚμισθωτÝò για την μßσθωση των γραφεßων τηò Εταιρεßαò.

5.3

ΕμπορικÝòαπαιτÞσετò

ο| εμτορικÝò απαιτÞσειò τηò Εταιρεßαò αναλýονται ωò εξÞò:

Σηυ.

ΠελÜτεò
ΑπαιτÞσειò απü συνδεμÝνεò
ΛοπÝò απαιτÞσειò

31ι12ι2015
35,795,35
566,889,44

31ιlΖ2014 01/0,ι/20t4
35,549,35 27,965,00

43ο,779,26 294,246,26
1 39,12
9,26 9A02,υ
602.823,9,ι 466"337,87 33,ι.613,80

5,16

Σýνολο

Σημειþνεται üτι εýλογεò αξßεò των αταιτÞσεων εßναι üτοκεò και βραχυπρüθεσμεò.

5.4

ΠροπληρωμÝνq Ýξοδα

Τα προπληρωμÝνα Ýòοδα αφοροýν κυρßωò προπληρωμÝνα ασφÜλΕτρα για τον νüμιμο
εΚτροσþπου τηò JΑΤΟ DYNAlV]lcS LΤD Καθþò Και ασφÜλιστρα τυρüò τηò Ýδραò τηò
Εταιρεßαò,

5.5

ΤαμειακÜ δταθÝσιμα και ισοδýναμα

Τα ταμειακÜ δβθÝσιμα τηò Εταιρεßαò αναφÝρονται σε τραπεζικÝò καταθÝσßιò που
αποτελοýνrαι απü Ýνα λογαριασμü üψεωò σε ευρþ, σε ελληνικÞ τρÜπεζα,

5.6

ΚεφÜλαιο

Το εταιρικü κεφÜλαιο τηò Εταιρεßαò ανÝρχεται σε ΕΥΡΩ 25-000 διαιροýμενο σε 500
μερßδια ονομαστικÞò οξß,òò ΕΥΡΩ 50,00 Ýκσστο,

5.7

ΕμπορικÝò κα! λοιπÝò υποχρεþσειò

Οι εμπορικÝò και λοπÝò υποχρεþσειò τηò Εταιρεßαò αναλýονται ωò εξÞò:

Σημ,
ΠρομηθευτÝò

Υτοχρεþσειòτροò συνδεμÝνεò ετοιρßεò
ΛοmÝò υποχρεþσειò

31ιl2Ι2ο15

31ιl2Ι2014

1,251,78
359,572,42
146,Β2
360.971,02

1.389,05
244,499,99
2ΔΒ,2ÜΒ,51

01ιOlΙ2ο14
2,383,86
109,078,53
204,98
11ß.667.37
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5.8 Υποχρεß!σειò

απü φüρουò και τÝλη

Φüροι - ΤÝλη αμοιβþν τροσωτικοý
Φüροò προστιθÝμενηò αξßαò
Φüροι - ΤÝΛη αμοιβþν τρßτων

5.9

31Ιl2ι2014

31ιl2ι2015

37.898,θ3
2,626,90
243,9ο
40,769,63

35,829,46
4,292,96
243,90

4036632

01nlι2o,14
2ο.592,73
3,778,98
243,91
24,615,62

¸σοδα επüμενων χρÞσεων

τα Ýσοδα επüμενων χρÞσεων αφοροýν Ýσοδα του Ýχουν τιμολογηθεß αΜÜ η περßοδοò
παροΧÞò τηò παρεΧüμενηò υπηρεσßαò σφορÜ την επüμενη ΧρÞση,

5.ß0 Κýκλοò εργασιþν
με την παροχÞ συμβουλευτικþν υτηρεσιþν
καθþò και την παροχÞ Üδειαò για πρüσβαση σε βÜσειò δεδομÝνων,
20Ι5
2014
247,576,αα
2Θ4.ο26,35
εταιρεßεò
σε
συνδεμÝνεò
ΠωλÞσεò υτηρεσιþν
264,876,96
254,850,94
Γ]ωλÞσεò υπηρεσιþν εσωτερικοý
5ο2.427,α2
528.903,31
Κýκλοò εργασιþν καθαρüò

ο κýκλοò εργασιþν τηò Εταιρεßαò σχετßζεται

5,11 ¸ξοδα
ΠαροχÝò σε εργαζüμενουò
ΑμοιβÝò και Ýξοδα τρßτων
ΠαροχÝò τρßτων
ΔιÜφορα Ýξοδα
ΠροβλÝψειò εκμεταλλεýσεωò
Φüροι - τÝλη
ΑποσβÝσειò
Σýνολο εξüδων ανÜ κατηγορßα
Συμπερ!λαμΜνονιαι
Κüστοò πωλÞσεων

¸ξοδα διοßκησηò

οε:

Σημ.
5,12
5.13

2015
756,066,75
164,644,97
45,298,16
40.328,55
11.791,29
3,479,19
2,992,62

2014
722,5α3,29
171.76,,,52
40,815,83
45,627 ,46

16,750,39
2,192,ο2
1 649 01
1.024.601,53 1.001.379,52

2014
612,079,73 566,207,28
435 172 24
412,521,α0
1.024.60Ι,53 ß.001.379,52
2015

Στα διÜφορα Ýξοδα συμπεριλαμβÜνονται κυρßωò Ýξοδα ταξιδιþν και προβολÞò κοι
διαφÞμοηò,
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5.12 ΠαροχÝò σε εργαζομÝνουò
ΑποδοχÝò τροσωπικοý
ΕργοδοτικÝò εσφορÝò
Σýνολο δαπανþν ττροσωπικοý

ο αριθμüò

2ο16
658,735,63
97 331,12

756.066,75

2015
620.908,02
101 675,27
722,5α3,29

του σπασχολοýμενου προσωπικοý στιò 31 Δεκεμβρßου 2015 ανερχüταν

σε 7

üτομα (2014: 7 Üτομσ).

5,13 ΑμοιβÝò και Ýξοδα τρßτων
2014
114,104,40 103,128,40
38,789,00 35,310,00
11,751,57 33,323,12
164.644,97 171,761,52
2015

ΠρομÞθειεò για πωλÞσειò
ΑμοιβÝò και Ýξοδα λογιστþν
ΛοιπÝò αμοιβÝò

οι λοιπÝò αμοιβÝò συμπεριλαμβÜνουν κυρßωò αμοιβÝò δικηγüρων καθþò και αμοιβÝò για
καθαρισμü των γραφεßων τηò ΕταιρεΙαò,

5.14 ΛοιπÜ συνÞθη Ýσοδα
τα λοιπÜ συνÞθη Ýσοδα αφοροýν κυρßωò τιμολüγια προò την Jato Dynamics Ltd για τα
Ýξοδα roυ νüμιμου εκπροσþπου του διαχειριστÞ τηò, τα οποßα η Εταιρεßα
επανατ,μολογεß σε αυτÞν,

5.15 Φüροò εlσοδÞματοò
Σýμφωνα με την ΕΜηνικÞ φορολογκÞ νομοθεσßα, ο φορολογικüò συντελεστÞò που
εφαρμüζεται στιò εταιρεßεò στην Ελλüδα εßναι 29Ο/" (2014:26%ο) και εßναι οε ισχý γιο τη
χρÞση που Ýληξε την 31 Δεκεμβρßου 2015, Ειδικüτερα, τον Αýγουστο του 2015 με τον
Νüμο 4336, νÝα φορολογικÞ νομοθεσßα ετÝθη σε ισχý απü την ΕλληνικÞ κυβÝρνηση
βÜσει τηò οποßαò ο φορολογικüò συνßελεστÞò αυξüνεται σε 2θΟlο για τα κÝρδη που
προκýπτουν στα φορολογικÜ Ýτη που αρχßζουν απü την 1 Ιανουαρßου 2015 καιμετÜ, Με
τον ßδιο Νüμο απαιτεßται πληρωμÞ προκαταβολÞò ποσοστοý 100Ο/ο στο ποσοστü του
πληρωτÝου φüρου εισοδÞματοò, η οποßα συμψηφßζεται με το φüρο τηò επüμενηò
χρÞσηò, Οι δηλþσειò φüρου εισοδÞματοò κατατßθενται σε ετÞαα βÜση, αλλÜ τα κÝρδη Þ
οι ζημιεò που üηλþνονται γ,α ΦορολογικοJò σκοποýò ποοουÝνουν προσωρινα, Ýωò
üτου οι φορολογικÝò αρχÝò Þ ο τακτικüò ελεγκτÞò, βÜσει των προβλεπüμενων στο Üρθρο
82 παρÜγραφο 5 του Κþδικα Φορολογßαò Ε]σοδÞματοò και το Üρθρο 65Α του
Ν,4174Ι2013, εξετÜσουν τιò φορολογικÝò δηλþσειò κα1 τα βιβλßα του φορολογοýμενοιJ,
σττμÞ κατÜ την οτοßα θα εκκαθαριστοýν και οι σχετικÝò φορολογικÝò υποχρεþσειò,

¼σον αφορÜ την Εταιρεßα, εντüχθηκε στην ρýθμιση περαßωσηò για τη χρÞση 200θ,Η
Εταιρεßα δεν Ýχει ελεγχθεß απü ιιò φορολογικÝò αρχÝò για τιò φορολογικÝò χρÞσειò απü το
2010 Ýωò και το 2015 και συνεπþò οι φορολογικÝò υποχρεþσειò τηò Εταιρεßαò για τιò
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προαναφερüμενεò χρÞσειò δεν ÝΧουν καταστεß ορΙστιΚÝò, Η ΔιοßΚηση τηò Εταιρειαò
εκτιμÜ üτι δεν θα προκýψουν ευρÞματα που μτορεßνα Ýχουν σημαντικÞ επßδραση στιò
ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò, Σημειþνεται, üτι η Ετα!ρεßα Ýχει φορολογητÝεò ζημßεò
Και δεν ÝΧει φüρο εισοδÞματοò.

5.16 ΣυναλλαγÝò με συνδεμÝνα μÝρη

Ωò

συνδεμÝνα μÝρη τηò Εταιρεßαò θεωροýνται

οι

εια|ρεßεò του Ομßλου του

παρουσιÜζονται στοιJò ταρακÜτω πßνακεò καθþò επßσηò και τα μÝλη τηò Διοßκησηò,

Η Εταιρεßα παρÝχει υπηρεσßεò δ¼ικητκÞò υποοτÞριξηò στην Jato Dynamias Ltd
παρÜλληλα

τηò επανατιμολογεß τα Ýξοδα του νüμψου

και

εκπροσþτου του διαχειριστÞ τηò,

το κýριο μÝροò των ατταιτÞσεων και των υποχρεþσεων προò τιò συνδεμÝνεò εταιρεßεò
σΧετßζονται με τιò προαναφερθεßσεò συναλλαγÝò,

οι συναΜαγÝò τηò Εταφεßαò με συνδεμÝνεò εταιρεßεò και
Ýχουν ωò εξÞò:

ΠοσÜ κλειüυενηò χρÞση<
2015
Jato Dynamics Ltd

ΠοσÜ κλειüμενηζ χοÞσπò
2014
Jato Dynamics Lιd

τα αντßστοιχα υπüλοιπα αυτþν

ΠαοοχÞ
^Þψη
υπηρεσιþν υπηρεσιþν
751 110.18

115,ο72,43

751.110,ß8 115.ο72,43

ΑπαιτÞσειζ

Υποιρεþσθ<

566,889,44
566.889,44

359,572,42
359.572,4

ΠαρογÞ ΛÞψη
ΑπαιτÞσειò Υπογοεþσειò
υτηρεσιþν υτrηρεσιþν
726,533,00 135,421,46
430,779,2Θ 244,499,99
726.533,00 135,421,46 430.779,26
2,μ.499,99

5.17 Ενδεχüμενεò υποχρεþσθò και δεσμεýσαò
Στιò 31 Δεκεμβρßου 2015, η Εταιρεßα εßχε τετραετÞ συμφωνßα λειτουργικÞò μßσθωσηò
που αφορÜ την μßσθωση γραφεßων, Οι οικονομικÝò δεσμεýσειò τηò Εταιρεßαò για τα
επüμενα χρüνια ανÝρχονται σε ΕΥΡΩ 1,700 σπü την λειτουργικÞ μßσθωση των
γραφεßων. ΠÝραν των προαναφερüμενων δεν υπÜρχει κÜποια ÜΜη ενδεχüμενη
υποχρÝωση και δÝσμευση τηò Εταιρεßαò,
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5.18 ΕξηγÞσειò τηò μετÜβqσηò στα ΕΛΠ
¼πωò αναφÝρεται στη βdση κατÜρτισηò των Χρηματοοικονομικþν Καταστüσεων αυτÝò
εßναι πρþτεò ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò τηò Ετοιρεßαò που Ýχουν συνταχθεß με
βÜση τα ΕΛΠ,

οι λογιστικÝò τολιτικÝò του παρατßθενται ανωτÝρω εφαρμüστηκαν κατÜ

τη σýνταξη των

Χρηματοοικονομικþν ΚαταστÜσεων τηò χρÞσηò που Ýληξε την 3'Ι Δεκεμβρßου 2015, των
συγκριτικþν πληροφοριþν που εμφανßζονται σε αυτÝò τιò ΧρηματοοικονομικÝò
Καταστdσειò για την χρÞση που Ýληξε την 31 Δεκεμβρßου 2014 και κατÜ την κατüρτιση
των υπολοßπων Ýναρξηò του Ισολογισμοý κατÜ την 1 Ιανουαρßου 2014,

Απü την εφαρμογÞ των νÝων λογιστικþν πολιτικþν σýμφωνα με τα ΕΛΠ δεν προÝκυψαν
προσαρμογÝò στα ποσÜ, που δημοσιεýτηκαν στιò ΧρηματοοικονομικÝò ΚαταστÜσειò που
εßχαν συνταχθεß σýμφωνα με την προηγοýμενη βÜση λογιστικοποßησηò τηò (Κ.Ν.
3190/55),

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΞΥΘΥΝΤΗΣ
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