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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώµατα πάγια Καταβληµένα κεφάλαια

Ακίνητα 4.131,79 5.106,48 Κεφάλαιο 60.860,00 60.860,00

Λοιπός εξοπλισµός 58.211,97 67.981,73 Σύνολο 60.860,00 60.860,00

Σύνολο 62.343,76 73.088,21

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Άυλα πάγια στοιχεία Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 100.240,00 100.240,00

Λοιπά άυλα 756,01 1.134,00 Αποτελέσµατα εις νέο 3.116.847,68 3.249.296,82

Σύνολο 756,01 1.134,00 Σύνολο 3.217.087,68 3.349.536,82

Σύνολο καθαρής θέσης 3.277.947,68 3.410.396,82

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 28.904,27 29.234,27

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Προβλέψεις

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 9.000,00 9.000,00 Λοιπές προβλέψεις 5.662,96 2.529,84

Σύνολο 9.000,00 9.000,00 Σύνολο 5.662,96 2.529,84

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 101.004,04 112.456,48

Υποχρεώσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αποθέµατα Εµπορικές υποχρεώσεις 264.260,33 293.012,09

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 8.308,81 11.344,70 Φόρος εισοδήµατος 0,00 110.689,72

Εµπορεύµατα 1.322.792,94 1.252.074,18 Λοιποί φόροι και τέλη 44.230,34 94.279,33

Προκαταβολές για αποθέµατα 50.991,44 345,97 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 37.430,97 43.413,01

Σύνολο 1.382.093,19 1.263.764,85 Λοιπές υποχρεώσεις 15.891,87 13.994,35

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.526,26 6.817,24

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Σύνολο 364.339,77 562.205,74

Εµπορικές απαιτήσεις 1.391.925,97 1.831.683,80 Σύνολο υποχρεώσεων 364.339,77 562.205,74

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 83,82 70,67

Λοιπές απαιτήσεις 92.212,85 98.408,79

Προπληρωµένα έξοδα 22.350,63 8.178,83

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 658.279,91 660.568,98

Σύνολο 2.164.853,18 2.598.911,07

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.546.946,37 3.862.675,92 Σύνολο καθαρής θέσης, 

Σύνολο ενεργητικού 3.647.950,41 3.975.132,40  προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.647.950,41 3.975.132,40

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015)

31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.902.164,31 3.767.136,41

Κόστος πωλήσεων -1.542.581,74 -2.090.444,41

Μικτό αποτέλεσµα 1.359.582,57 1.676.692,00

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.115,18 6.652,06

1.364.697,75 1.683.344,06

Έξοδα διοίκησης -519.616,60 -564.687,27

Έξοδα διάθεσης -741.667,64 -675.141,33

Λοιπά έξοδα και ζηµιές -14.042,50 -56.165,11

Λοιπά έσοδα και κέρδη 14.903,60 16.028,31

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 104.274,61 403.378,66

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 700,03 2.833,43

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -5.465,18 -4.785,14

Αποτέλεσµα προ φόρων 99.509,46 401.426,95

Φόροι εισοδήµατος -31.958,60 -110.689,72

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 67.550,86 290.737,23
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O Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

A.M.  Σ.O.E.Λ. : 29811

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης
∆εκεµβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,

καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται

δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να

εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε

την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας

προέκυψαν τα εξής 1) Για ακίνητες και βραδέως κινούµενες µερίδες αποθεµάτων ύψους ευρώ 84.400 περίπου, κατά την εκτίµησή µας θα έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη

απαξίωση ποσού ευρώ 76.200. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεµάτων τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και κατ’ επέκταση τα Ίδια Κεφάλαια να

εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Για την κάλυψη πιθανών ζηµιών από την µη ρευστοποίηση των σε καθυστέρηση Εµπορικών απαιτήσεων καθώς και των Λοιπών απαιτήσεων, συνολικού

ύψους ευρώ 67.725, κρίνουµε ότι θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί πρόσθετη πρόβλεψη ποσού ευρώ 36.500 περίπου. Αυτό έχει ως συνέπεια οι απαιτήσεις, τα αποτελέσµατα προηγουµένων

χρήσεων και κατ’ επέκταση τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3) Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την

υπηρεσία. Κατά την 31
η
∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 163.587,44, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα

και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά 17.104,14 ευρώ. 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2015, µε συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων

φόρων όταν αυτή ελεγχθεί. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστει εφικτό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση του µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη γι’

αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι

ανωτέρω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" κατά την 31
η
∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυµης Eταιρείας  "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"


