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Ισολογισμός
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Κτίρια και Τεχνικά Έργα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Notes

31/12/2017

31/12/2016

0,07
9.587,49
9.587,56

0,07
5.676,29
5.676,36

3.905,00

3.905,00

13.492,56

9.581,36

1.140.806,09
432,03
2.876,73
63.635,71
1.207.750,56

923.368,72
729,82
2.828,76
27.007,92
953.935,22

1.221.243,12

963.516,58

Παθητικό
Κεφάλαιο
Σύνολο

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Τακτικό Αποθεματικό
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

2.025,11
52.094,72
54.119,83
79.119,83

0,00
20.998,99
20.998,99
45.998,99

138.032,20
138.032,20

119.235,75
119.235,75

758.182,72
23.924,43
43.246,89
26.078,10
23.216,98
129.441,97
1.004.091,09

594.068,60
0,00
39.190,80
26.555,73
21.925,00
116.541,71
798.281,84

1.221.243,12

963.516,58

6.1
6.1

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Προπληρωμένα Έξοδα
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Σύνολο ενεργητικού

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

8

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

9.1.1
9.1.2
10
10

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
31/12/2017
Κύκλος εργασιών(καθαρός)

31/12/2016

1.189.171,82

1.020.399,68

Κόστος πωλήσεων

754.855,33

680.502,33

Μικτό Αποτέλεσμα

434.316,49

339.897,35

Έξοδα διοίκησης

369.290,24

332.102,76

Λοιπά έξοδα και ζημιές

7.884,97

1.352,05

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0,00

0,00

57.141,28

6.442,54

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-18,79

-16,28

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

114,80

112,65

Αποτέλεσμα προ φόρων

57.045,27

6.346,17

Φόρος Εισοδήματος

23.924,43

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

33.120,84

6.346,17

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Έκθεση Διαχειριστών
1.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
O κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε
€1.189.171,82.
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε €13.492,56 και το κυκλοφορούν ενεργητικό
ανέρχεται σε €1.207.750,56.
Το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε €25.000,00 το οποίο διαιρείται σε 500 εταιρικά μερίδια
ονομαστικής αξίας €50,00.
Στη τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκαν κέρδη που ανέρχονται στο ποσό των €33.120,84 έναντι κερδών
ποσού €6.346,17 της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των €1.004.091,09.

2.

Οικονομική θέση της Εταιρείας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη
εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας:
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο και κυρίως σε θέματα ποιότητας
υπηρεσιών και τιμής. Τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική επίδοση της
Εταιρείας.

4.

Διαχείριση κινδύνων
Κατά κύριο λόγο η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους:
 Πιστωτικός κίνδυνος και
 Κίνδυνος ρευστότητας
Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους παραπάνω κινδύνους, περιγράφονται
παρακάτω.
Πιστωτικός κίνδυνος
Παρότι δεν υπάρχουν σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών υφίσταται αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος
λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό καθώς η Εταιρεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη
μητρική της, Jato DynamicsLtd.
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5.

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2017, σας παραθέτουμε τους
χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

=

Σύνολο Ενεργητικού

=

98,90%

=

7,88%

=

120,28%

=

36,52%

=

72,10%

1.221.243,12

Ίδια Κεφάλαια

=

Σύνολο υποχρεώσεων

79.119,83
1.004.091,09

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.207.750,56
1.004.091,09

Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

=

Πωλήσεις

434.316,49
1.189.171,82

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

=

Ίδια Κεφάλαια

6.

1.207.750,56

57.045,27
79.119,83

Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

7.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την
υποβολή της παρούσας δε συνέβησαν γεγονότα που να επηρεάζουν τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της
Εταιρείας.
Αθήνα, 19.03.2018
OΝόμιμος Εκπρόσωπος τουΔιαχειριστή

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1.
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
2.

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
Επωνυμία: Jato Dynamics Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε
Νομικός τύπος: Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
Διεύθυνση της έδρας: Παραδείσου 29 & Ζαγοράς, 151 25 Μαρούσι
ΓΕ.ΜΗ.: 005004701000
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον
παρόντα νόμο.
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.
Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα και συμμορφώνονται πλήρως µε το νόµο αυτό.
Η Εταιρεία δε βρίσκεται υπό εκκαθάριση και οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα έχει
επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας.
Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι που να θέτουν υπό
αμφισβήτηση την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της.

3.

Λογιστικές Αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που
θεωρείται εύλογοι για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις αφορούν κυρίως τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την
απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας όπου έχει εφαρμογή.
3.1 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δεδουλευμένου.
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JATO DYNAMICS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
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(Ποσά σε Ευρώ)
3.1.1

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση
ή επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα,στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι δαπάνες βελτίωσης
παγίων και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου-σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις ).
Οι συντελεστές απόσβεσης που ακολουθεί η Εταιρεία, αναλύονται κατωτέρω:
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6,7%
20%
10%

Οι συντελεστές απόσβεσης που η Εταιρεία εφαρμόζει εναρμονίζονται πλήρως με τους φορολογικούς
συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4172/2013. Η διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των παγίων ταυτίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές.
Ζημία απομειώσεως καταχωρείται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιμη αξία του.Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες
από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία
απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων
είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της
αξίας χρήσεως αυτών.
3.1.2

Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενο ποσό) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να εισπραχθεί.
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3.1.3

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που εκφράζονται σε
ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική απαίτηση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.4

Μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις αρχικά καταχωρούνται και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών απαιτήσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική απαίτηση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.5

Δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα
Η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα.

3.1.6

Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν:
α)Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της Εταιρείας
β)Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του
καταστατικού.
γ)Τα αποτελέσματα εις νέον.
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν εισπραχθεί ή καταβληθεί.
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3.1.7

Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των
ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την
παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

3.1.8

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
οφειλόμενο ποσό τους. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.

3.1.9

Αναβαλλόμενη φορολογία
Η Εταιρεία επιλέγει να μην αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο στις Χρηματοοικονομικές της
Καταστάσεις.

3.1.10

Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα,
ως την ημερομηνία εγκρίσεως των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τους Διαχειριστές. Τα
μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι
σημαντικά, στις σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

3.1.11

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρούνται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

3.2.2

Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
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3.2.3

Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρούνται με αναδρομική διόρθωση των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

4.

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να
εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5.

Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού.

6.

Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ακολουθεί ανάλυση των μεταβολών των ενσώµατων παγίων για τις χρήσεις 2017 και 2016.
Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου 2016

Ενσώματα Πάγια
Μικτή λογιστική αξία
01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Μικτή λογιστική αξία
31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
31.12.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2016

Κτίρια & Τεχνικά Έργα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

2.642,78

50.511,29

0,00

5.138,53

2.642,78

55.649,82

2.642,71

46.174,33

0,00

3.799,20

2.642,71

49.973,53

0,07

5.676,29
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Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου 2017
Έπιπλα & Λοιπός
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Ενσώματα Πάγια
Εξοπλισμός
Μικτή λογιστική αξία
01.01.2017

2.642,78

55.649,82

0,00

8.039,73

2.642,78

63.689,55

2.642,71

49.973,53

0,00

4.128,53

2.642,71

54.102,06

0,07

9.587,49

Προσθήκες περιόδου
Μικτή λογιστική αξία
31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
31.12.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2017

7.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσης
7.1.1

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές Απαιτήσεις
31/12/2017
Πελάτες Εσωτερικού

31/12/2016

29.004,20

41.798,91

Συνδεδεμένες Οντότητες

1.111.801,89

881.569,81

Σύνολο

1.140.806,09

923.368,72

7.1.2

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από το
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016
663,31

985,76

-231,28

-255,94

432,03

729,82
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7.1.3

Προπληρωμένα Έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Προπληρωμένα Έξοδα
31/12/2017
Ασφάλιστρα ζωής

2.125,74

2.125,70

Ασφάλιστρα Πυρός

105,66

111,85

Λοιπά έξοδα διοίκησης

645,33

591,21

2.876,73

2.828,76

Σύνολο

7.1.4

31/12/2016

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά Διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο
8.

31/12/2017

31/12/2016

63.635,71

27.007,92

63.635,71

27.007,92

Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η Εταιρεία έχει προβεί στον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία µε βάση τον Νόμο 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Λόγω κατάταξης της Εταιρείας
ως μικρή οντότητα, δεν κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης.
Τα ποσά προβλέψεων αναλύονται στον κατώτερο πίνακα:
Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

138.032,20

119.235,75

138.032,20

119.235,75
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9.

Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους, όπως και
μεταγενέστερα. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο υποχρεώσεις προς συνδεμένη εταιρεία
του ομίλου. Η Εταιρεία έχει επιλέξει βάσει του Άρθρου 23 §3 να µην καταχωρεί αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της.
9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1.1

Εμπορικές Υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές Υποχρεώσεις
31/12/2017

31/12/2016

Προμηθευτές εσωτερικού

3.780,52

7.938,44

Προμηθευτές εξωτερικού

754.402,20

586.130,16

Σύνολο

758.182,72

594.068,60

9.1.2

Λοιποί φόροι και τέλη

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιποί φόροι και τέλη
Φόροι-τέλη αμοιβών
προσωπικού
Φόροι-τέλη αμοιβών
τρίτων
Τέλος Επιτηδεύματος
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

42.246,89

38.796,91

0,00

393,89

1.000,00

0,00

43.246,89

39.190,80

10. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα/ έσοδα επόμενων χρήσεων
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επόμενων χρήσεων αναλύονται ως εξής:
Έσοδα Δεδουλευμένα

31/12/2017

31/12/2016

Έσοδα επόμενων χρήσεων

129.441,97

116.541,71

Σύνολο

129.441,97

116.541,71

Έξοδα Δεδουλευμένα
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένααμοιβές προσωπικού
Έξοδα χρήσης δεδουλευμέναΑμοιβές λογιστών και Δικηγόρων
Έξοδα χρήσης δεδουλευμέναλοιπές παροχές τρίτων
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

21.016,78

21.925,00

1.500,00

-

700,20

-

23.216,98

21.925,00
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11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα10 για το 2017, ενώ για το 2016
ανερχόταν σε 7 άτομα.
Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2017
31/12/2016
Μισθοί και Ημερομίσθια

655.680,53

586.329,26

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις

115.798,15

102.685,24

Ασφάλιστρα προσωπικού

30.263,34

4.041,12

801.742,02

693.055,62

Σύνολο

12. Έσοδα / Λειτουργικά έξοδα
12.1 Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη τρέχουσα χρήση ανέρχεται στα €1.189.171,82 και αφορά παροχή
υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.
12.2 Λειτουργικά Έξοδα
Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων για το 2016 και 2017 έχουν ως εξής:

Έξοδα 2016

Κόστος
πωληθέντων

Λειτουργία
Διοίκησης

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

415.833,37

277.222,25

Αμοιβές και έξοδα
τρίτων

203.307,62

13.972,94

21.059,84

14.039,90

1.040,64

693,76

30.809,95

20.539,96

Παροχές Τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι & συναφή
έξοδα

112,65

Αποσβέσεις

1.554,13

1.036,09

Προβλέψεις

6.896,78

4.597,86

680.502,33

332.102,76

Σύνολο

Χρημ/κη
Λειτουργία
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112,65

JATO DYNAMICS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

Έξοδα 2017

Κόστος
πωληθέντων

Λειτουργία
Διοίκησης

Χρημ/κη
Λειτουργία

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

481.135,21

320.756,81

Αμοιβές και έξοδα
τρίτων

216.596,27

10.450,85

19.033,70

12.689,14

2.612,48

1.741,66

22.533,62

15.022,41

Παροχές Τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι & συναφή
έξοδα

114,80

Αποσβέσεις

1.666,18

1.110,79

Προβλέψεις

11.277,87

7.518,58

754.855,33

369.290,24

Σύνολο

114,80

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

Αθήνα, 19.03.2018
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ/ 0100520 Α΄ΤΑΞΗΣ
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