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της Χρήσης
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η
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

30.06.2017

30.06.2016

0,00
7.170,65
7.170,65

6.193,80
10.210,28
16.404,08

3.784,35
3.784,35

4.908,93
4.908,93

2.785,00

5.555,00

13.740,00

26.868,01

217.755,74
0,68
43.208,81
9.823,87
132.278,46
403.067,56

286.794,69
0,00
105.418,24
10.048,70
61.872,94
464.134,57

Σύνολο κυκλοφορούντων

403.067,56

464.134,57

Σύνολο ενεργητικού

416.807,56

491.002,58

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

30.06.2017

30.06.2016

40.200,00
40.200,00

60.000,00
60.000,00

3.729,24
22.410,49
26.139,73

2.643,26
3.458,14
6.101,40

66.339,73

66.101,40

195.207,46
11.552,75
14.870,88
11.911,23

268.629,25
3.896,47
27.491,85
17.505,69

104.272,20

86.657,61

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

12.653,31
350.467,83

20.720,31
424.901,18

Σύνολο υποχρεώσεων

350.467,83

424.901,18

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

416.807,56

491.002,58

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου
01.07.2016-30.06.2017
2016/2017
2015/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
894.699,58
996.285,01
Κόστος πωλήσεων
-648.534,69
-770.624,35
Μικτό αποτέλεσμα
246.164,89
225.660,66
Λοιπά συνήθη έσοδα
8.043,44
12.373,28
254.208,33
238.033,94
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

-183.693,49
-8.908,54

-185.918,49
-7.327,75

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-1.587,77
-22.513,96
-5.953,80
56,40
31.607,17
2,59
-1.018,68

-3.081,00
-36.814,80
0,00
3.953,41
8.845,31
0,00
-1.167,10

Αποτέλεσμα προ φόρων

30.591,08

7.678,21

Φόροι εισοδήματος

-10.552,75

-6.329,29

20.038,33

1.348,92

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΚ543397

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΑΕ578691

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Χ059553
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

Προσάρτημα

1. Πληροφορίες


Επωνυμία Οντότητας:

TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ



Νομικός Τύπος Οντότητας:

Ανώνυμη Εταιρεία



Περίοδος Αναφοράς:

01.07.2016 – 31.06.2017



Διεύθυνση έδρας οντότητας:

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΤΚ: 11528 ΑΘΗΝΑ



Δημόσιο Μητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραμμένη η οντότητα:

Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
Διεύθυνση Ανων. Εταιρ. & Πίστεως
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 119980903000



Κατηγορία Οντότητας:

Μικρή οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κύκλος εργασιών-Συνήθης
δραστηριότητα:
Σύνολο Ενεργητικού:
Μέσος όρος προσωπικού:



30.6.2016

30.6.2015

996.285,01

874.870,25

491.002,58

426.517,09

14

21

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

2. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ))
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30.06.2017 καθώς και της 30.06.2016 έχουν καταρτισθεί σε πλήρη
συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
3. Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές (άρθρο 29 §5)
 Τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο.
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον
όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά
στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
δ2) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.
 Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε
απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την
οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι
αποσβέσεις επί των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται με τη σταθερή
μέθοδο και η ωφέλιμη ζωή τους καθορίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές του
Ν.4172/2013.
 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης
προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η
αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου
χαρακτήρα.
 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
 Η οντότητα επέλεξε κατόπιν σχετικής δυνατότητας που παρέχει η παρ.3 του άρθρου 23 του
Ν.4308/2014 να μην αναγνωρίσει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
 Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το
διακανονισμό τους, αντί της επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, 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.
 Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Το έσοδο
αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τις υπηρεσίες, καθαρό από εκπτώσεις, επιστροφές και
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 Τα έξοδα περιλαμβάνουν:


Τα έξοδα ίδρυσης.



Το κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή
υπηρεσιών.



Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των προβλέψεων
για μελλοντικές παροχές.



Τις επισκευές και συντηρήσεις.



Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.



Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)



Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.



Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.



Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.



Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.



Το φόρο εισοδήματος της περιόδου.



Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες.

4. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου (άρθρο 29 §6)
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, τα
αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα
στοιχεία εσόδων και εξόδων, κερδών και ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4308/2014.
Η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε αναγνώριση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού όπως
προβλέπεται στην περίπτωση γ) της παρ. 12 του αρ. 25 του Ν. 4308/2014, καθώς το ποσό δεν επηρεάζει
ουσιωδώς τα αποτελέσματα.
Πλην των αναφερόμενων ως άνωθεν, η οντότητα δεν έχει παρεκκλίνει ως προς τις υποχρεώσεις της
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 περί εύλογης παρουσίασης.
5. Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού (άρθρο 29 §7):
Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση η οποία σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, ώστε να προβούμε σε γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
6. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 29 §8):

Μικτή λογιστική αξία 01.07.2016

8.000,00

Προσθήκες π εριόδου
Μειώσεις π εριόδου
Μικτή λογιστική αξία 30.06.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.07.2016
Απ οσβέσεις π εριόδου
Μειώσεις απ οσβεσθέντων π εριόδου

ΣΥΝΟΛΟ

18.03 Λοιπά άϋλα

15. Λοιπός
εξοπλισμός

ΧΡΗΣΗ 1/7/2016-30/6/2017

12. Κτήρια τεχνικά έργα

Ακολουθεί πίνακας των κονδυλίων των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

52.235,67

16.705,35

1.774,84

0,00

1.774,84

0,00

-8.000,00

-8.000,00

76.941,02

0,00

54.010,51

16.705,35

70.715,86

1.806,20

42.025,39

11.796,82

55.628,41

240,00

4.814,47

1.124,58

-2.046,20

6.179,05
-2.046,20

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 30.06.2017

0,00

46.839,86

12.921,40

59.761,26

Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2017

0,00

7.170,65

3.783,95

10.954,60

8

TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

7. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 (άρθρο 29 §10):
Η εταιρεία αποτίμησε τα περιουσιακά της στοιχεία και υποχρεώσεις στο αρχικό κόστος, προχωρώντας στην
συνέχεια στον απαιτούμενο έλεγχο απομείωσης της αξίας. Δια του λόγου αυτού δεν συντρέχει περίπτωση
επιμέτρησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία ώστε να παραθέσουμε
τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και να
περιγράψουμε τις σημαντικές υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές
επιμέτρησης.

8. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης (άρθρο 29 §13):


Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία:
-



Εγγύηση μισθωμάτων € 2.480,00

- Λοιπές εγγυήσεις € 305,00.
Δεν υπάρχουν χρέη της επιχείρησης που να καλύπτονται με εξασφαλίσεις.

9. Υποχρεώσεις μετά από πέντε (5) έτη (άρθρο 29 §14) :


Δεν συντρέχει περίπτωση

10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16):
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 έως και 2017 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Πλέον των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, ώστε να αναλύσουμε την φύση και την
μορφή των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

11. Στοιχεία εσόδων – εξόδων (άρθρο 29&17):
Ακολουθεί η ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων εσόδων-εξόδων.
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TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, για την χρήση από
1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(ποσά σε €)

Έσοδα
Περιγραφή
Έσοδα Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Λοιπά Έσοδα

30.06.2017
894.699,58
1.938,60

30.06.2016
995.785,01
3.084,80

Έξοδα
Περιγραφή
Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Ενοίκια κτιρίων
Ασφάλιστρα
Φόροι-Τέλη
Τόκοι-Έξοδα τραπεζών
Λοιπά Έξοδα
Αποσβέσεις

30.06.2017
370.106,20
310.964,68
34.440,00
10.603,86
21.160,86
1.018,68
87.682,07
6.179,05

30.06.2016
411.903,51
351.240,00
36.000,00
10.213,27
27.192,10
1.167,10
55.358,62
6.238,22

12. Τόκοι περιόδου που ενσωματώθηκαν στο κόστος κτήσης (άρθρο 29&18):
Δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί τόκοι ώστε να αυξηθεί το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα
με το άρθρο 20 του Ν.4308/2014.

13. Στοιχεία απασχολούμενων (άρθρο 29&23):
Mέσος όρος προσωπικού

30/6/2017
15,00

30/6/2016
14,00

14. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):
Δεν συντρέχει περίπτωση.
Αθήνα, 09/12/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΚ543397

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΑΕ578691

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ
Χ059553
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