
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
της 31ης  Μαρτίου  2017 των διαχειριστών  της εταιρείας 

 TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 004474801000 
 

Στην Αθήνα, σήμερα την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00, συνήλθαν, 
στα επί της οδού Κόνωνος 132 Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας TOOL 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε, οι διαχειριστές αυτής σε συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων 
 
Παρέστησαν οι διαχειριστές : 
 

 α.   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 

 β.  ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ  
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται 
ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο Καραχαλιος Κωνσταντίνος και γραμματέας η 
Τσαγγάρη Ιωάννα. 
 
Στη συνέχεια κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά: 
 

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  της δεκάτης πεμπτης    χρήσης της 
εταιρείας  2016. 
 

2. Σύνταξη εκθέσεως Διαχείρισης  προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

 
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των 

εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2016 
 

 

Θέμα 1Ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  της δεκάτης 
πεμπτης       χρήσης της εταιρείας  2016. 

 
Ο  πρόεδρος προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί των συνταχθέντων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016.  
Ομόφωνα δε εγκρίνονται οικονομικές καταστάσεις  και αποφασίζεται να 

υπογραφούν από τους διαχειριστές και από τον προϊστάμενο επί του Λογιστηρίου κ. 
Παναγιώτη Σιατερλή. 
Ο Ισολογισμός, τα αποτελέσματα Χρήσεως  καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2016 
έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 



TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ 

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2016  -  15η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   004474801000 

  Σημείωση 2016 2015 

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

  

  Ενσώματα πάγια 
 

  

  Ακίνητα 3.908,76 4.248,76 

  Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00 

  Λοιπός εξοπλισμός 12.373,10 19.988,51 

  Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 

  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 

  Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00 

  Σύνολο 16.281,86 24.237,27 

  Άυλα πάγια στοιχεία 
 

  

  Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 

  Υπεραξία 0,00 0,00 

  Λοιπά άυλα 3.019,26 4.099,26 

  Σύνολο 3.019,26 4.099,26 

  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00 

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

  

  Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00 

  Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 0,00 0,00 

  Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00 

  Διαθέσιμα για πώληση 0,00 0,00 

  Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση 0,00 0,00 

  Σύνολο 0,00 0,00 

  Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων 0,00 0,00 

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

  

  Αποθέματα 
 

  

  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 0,00 

  Εμπορεύματα 0,00 0,00 

  Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00 

  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 

  Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 

  Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 

  Σύνολο 0,00 0,00 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

  

  Εμπορικές απαιτήσεις 141.446,18 127.614,78 

  Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 

  Λοιπές απαιτήσεις 11.842,24 1.232,61 

  Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 0,00 0,00 

  Προπληρωμένα έξοδα 1.855,88 1.780,79 

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 129.717,78 253.162,87 

  Σύνολο 284.862,08 383.791,05 

  Σύνολο κυκλοφορούντων 284.862,08 383.791,05 

  Σύνολο ενεργητικού 304.163,20 412.127,58 

 
TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ 

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2016  -  15η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   004474801000 



  Καθαρή θέση 2016 2015 

  Καταβλημένα κεφάλαια 
 

  

  Κεφάλαιο 75.000,00 75.000,00 

  Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 

  Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00 

  Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00 

  Σύνολο 75.000,00 75.000,00 

  Διαφορές εύλογης αξίας 
 

  

  Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00 

  Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00 

  Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00 

  Σύνολο 0,00 0,00 

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
 

  

  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 15.901,80 15.901,80 

  Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00 

  Αποτελέσματα εις νέο 103.476,93 101.443,78 

  Σύνολο 119.378,73 117.345,58 

  Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 

  Σύνολο καθαρής θέσης 194.378,73 192.345,58 

  Προβλέψεις 
 

  

  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00 

  Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 

  Σύνολο 0,00 0,00 

  Υποχρεώσεις 
 

  

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  

  Δάνεια 0,00 0,00 

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 

  Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 

  Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 

  Σύνολο 0,00 0,00 

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  

  Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 

  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00 

  Εμπορικές υποχρεώσεις 46.840,78 131.413,12 

  Φόρος εισοδήματος 3.531,08 17.904,38 

  Λοιποί φόροι και τέλη 9.505,76 19.827,09 

  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.668,11 5.355,68 

  Λοιπές υποχρεώσεις 20.720,10 22.220,31 

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 

  Έσοδα επόμενων χρήσεων 22.518,64 23.061,42 

  Σύνολο 109.784,47 219.782,00 

  Σύνολο υποχρεώσεων 109.784,47 219.782,00 

  Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 304.163,20 412.127,58 

    

TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ 

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2016  -  15η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   004474801000 

  Σημείωση 2016 2015 

  Κύκλος εργασιών (καθαρός) 333.233,80 541.797,15 

  Κόστος πωλήσεων -256.428,84 -407.982,38 

  Μικτό αποτέλεσμα 76.804,96 133.814,77 

  Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 14.005,25 



  
 

76.804,96 147.820,02 

  Έξοδα διοίκησης -38.472,34 -46.568,04 
  Έξοδα διάθεσης -32.653,70 -44.080,42 
  Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00 -181,14 

  Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00 

  Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00 

  Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00 

  Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00 

  Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00 

  Λοιπά έσοδα και κέρδη 402,48 84,18 

  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 6.081,40 57.074,60 

  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 66,61 24,67 

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -583,78 -518,44 

  Αποτέλεσμα προ φόρων 5.564,23 56.580,83 

  Φόροι εισοδήματος 3.531,08 17.904,38 

  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2.033,15 38.676,45 

    
    
     

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΚΟΝΩΝΟΣ 132   ΤΚ: 16231 ΒΥΡΩΝΑΣ  
 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 004474801000 

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του 

νόμου 4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

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 επιμετρώνται 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 επιμετρώνται 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. 

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: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται 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 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 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, 



επιμετρώνται 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 επιμετρώνται 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», επιμετρώνται 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. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες 

ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, 

μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης 

των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου 

ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι 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 επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον 

διακανονισμό τους. 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται 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 

επιμετρώνται 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. 

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 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 

τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα 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. Tα 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 επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι 

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. 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση 

και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών 

παγίων και των αύλων παγίων. 



Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

(Ποσά σε €) 

Kτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά 
άυλα Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 4.588,75 2.225,58 22.165,80 5.665,90 34.646,03 

Μικτή Λογιστική αξία 9.440,00 9.815,81 142.122,61 47.114,31 208.492,73 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 
αξίας 

-5.191,24 -8.364,34 -123.585,57 -43.015,05 -180.156,20 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 
4.248,76 1.451,47 18.537,04 4.099,26 28.336,53 

Μικτή Λογιστική αξία 9.440,00 7.741,12 143.323,43 47.114,31 207.618,86 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 
αξίας 

-5.531,24 -7.063,77 -131.627,68 -44.095,05 -188.317,74 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 

3.908,76 677,35 11.695,75 3.019,26 19.301,12 

  
     

  

Kτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά 
άυλα Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 4.588,75 2.225,58 22.165,80 5.665,90 34.646,03 

Προσθήκες 0,00 
0,00 

7.028,85 0,00 
7.028,85 

Αξία κτήσης πωληθέντων 0,00 0,00 -9.735,36 0,00 -9.735,36 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 0,00 9.735,28 0,00 9.735,28 

Αποσβέσεις -339,99 -774,11 -10.657,53 -1.566,64 -13.338,27 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 4.248,76 1.451,47 18.537,04 4.099,26 28.336,53 

Προσθήκες 0,00 0,00 1.200,82 0,00 1.200,82 

Αξία κτήσης πωληθέντων 0,00 -2.074,69 0,00 0,00 -2.074,69 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 2.074,68 0,00 0,00 2.074,68 

Αποσβέσεις -340,00 -774,11 -8.042,11 -1.080,00 -10.236,22 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 3.908,76 677,35 11.695,75 3.019,26 19.301,12 

     

 

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

Δεν υπάρχουν. 

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 

άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 

2112/20. 



5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε σε 6 

απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 5). 

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(παρ. 25 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν αξιόλογες προκαταβολές και πιστώσεις στους διαχειριστές. 

Aθήνα 31/03/2017 
  
 

  
  

ΟΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ                                                                 Ο    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ                    

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ                                        ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 

 

  

                                          ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4479   

  
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Θέμα 2Ο Σύνταξη εκθέσεως Διαχείρισης  της την τακτική Γενική Συνέλευση 
των εταίρων. 
 

 
  

Οι διαχειριστές συντάσσουν την έκθεσή τους, επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 01-01-15 
έως 31-12-15 προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων, το κείμενο της οποίας καταχωρείται 
παρακάτω: 
 

 

TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΩΝ 

  Κύριοι Εταίροι,  

Σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της TOOL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της  TOOL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε  κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2016 έως 

31.12.2016. 

Α. Χρηματοοικονομική Εξέλιξη & Επιδόσεις  

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης  2016 ανήλθε σε 333.233,80 Ευρώ έναντι 541.797,15 Ευρώ της 

χρήσης 2015.  Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 5.564,23 Ευρώ  έναντι  

56.580,83 Ευρώ  της χρήσης 2014. 

 
  



Β. Σημαντικά Γεγονότα 

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε  

κατάφερε να διατηρήσει τις συνεργασίες της και τη δυναμική της. 

Γ. Προβλεπόμενη Πορεία & Εξέλιξη 

Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί πλέον στον χώρο των εταιρειών πληροφορικής  ως αξιόπιστη, σοβαρή 

και καλά οργανωμένη εταιρεία. 

Η TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε έχει την τεχνογνωσία, το προσωπικό, την 

εμπειρία και την υλικοτεχνική υποδομή για να επιτύχει στην δυσκολότερη από οικονομική άποψη 

περίοδο των τελευταίων δεκαετιών τον σκοπό της. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία: 

α)δε διατηρεί υποκατάστημα  

β) δεν κατέχει χρεόγραφα και συνάλλαγμα  

Δ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 

Δεν υπάρχουν  

Ε. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και την δραστηριότητα της  TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.  

                                                                  Αθήνα   31/03/2017 

Οι  Διαχειριστές 

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ  

 

  
 

Θέμα 3Ο Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής 
συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2016 
 

 

 

Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση 
των εταίρων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, 
συγκληθεί την 30 Ιουνίου 2017 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12η, στα  γραφεία  της εταιρείας 
στην Αθήνα και στην οδό Κόνωνος 132 . 
  
Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:  
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης  

  



 
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, 
Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2016) αυτής μετά της επ’ αυτού έκθεσης των διαχειριστών.  
2.  Απόφαση διάθεσης κερδών για τη χρήση  2016 
3.  Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 
2016  
4. Έγκριση καταβολής μισθών - αμοιβών διαχειριστών για τη χρήση 2016  
5. Έγκριση καταβολής – μεταβολής  μισθών  -αμοιβών διαχειριστών για τη χρήση 2017 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των 
ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  

 
 

Οι Διαχειριστές 
 
 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ  

 

 


