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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας παρουσιάζουμε την έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων της ανωτέρω
χρήσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της
Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 19% λόγω της διεύρυνσης της
πελατειακής βάσης της Εταιρείας και η Εταιρεία κατέληξε σε κερδοφορία παρά τις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς. Επιπρόσθετα στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής των
νέων Ελληνικών προτύπων διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες προβλέψεις και απομειώσεις
απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων ώστε να απεικονιστεί η καθαρή περιουσία της Εταιρείας σύμφωνα
με τα νέα αυτά πρότυπα.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από μεταγενέστερα
της ημερομηνίας του ισολογισμού γεγονότα.
Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν προέκυψε γεγονός που να επηρεάσει
σημαντικά την πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας.
Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :
- Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά την χρήση 2015 στους τομείς της έρευνας και της
ανάπτυξης.
- Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.
- Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
- Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, οδός Ηφαίστου 4, Ευκαρπία καθώς και
αποθηκευτικούς χώρους στην Θεσσαλονλικη στο βιομηχανικό πάρκο Ωραιοκάστρου καθώς και στη
περιοχή Καμάρι Βοιωτίας θέση Παχύ Πάτημα Στεφάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπολογίζεται ότι η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για την χρήση του 2016 θα είναι ανοδική.
Καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2015 και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές και τον λογιστή
της εταιρείας από κάθε ευθύνη.
Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE"
Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2016.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις χρηματοοικονομικές 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι οι χρήσεις 2010 μέχρι και 2015 δεν έχουν οριστικοποιηθεί αναφορικά με
τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο της οριστικοποίησης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων. Η
έκβαση της διαδικασίας αυτής, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το θέμα αυτό.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του
ΚΝ 2190/1920.
Για την HLB Hellas AE
(AM ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ: 30 / 161)

Ιωάννης Μάνδαλης,
Νόμιμος Ελεγκτής / Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
(ΑΜ ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ: 1489 / 24621)

VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
Επεξηγηματική
Σημείωση

31 Δεκεμβρίου
2015

31 Δεκεμβρίου
2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός

4

251 104,31

213 400,30

Λοιπός εξοπλισμός

4

39 732,02

46 075,93

290 836,33

259 476,23

Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

164,26

221,17

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις

6

9 584,78

11 782,28

300 585,37

271 479,68

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα

7

197 516,41

170 535,72

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις

8

1 199 393,49

988 027,33

210,00

315,00

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

9

60 770,53

21 948,55

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10

52 259,63

66 416,64

Σύνολο κυκλοφορούντων

1 510 150,06

1 247 243,24

Σύνολο ενεργητικού

1 810 735,43

1 518 722,92
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VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Επεξηγηματική

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

Σημείωση

2015

2014

Καθαρή θέση
Καταβλημένα Κεφάλαια
Κεφάλαιο

1 350 000,00

1 350 000,00

(773 254,03)

(714 646,55)

1 736,69

(58 607,48)

Σύνολο

(771 517,34)

(773 254,03)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

578 482,66

576 745,97

21

11 885,00

0,00

12

270 000,00

270 000,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις

12

35 389,59

25 048,59

13

733 448,22

506 458,36

Λοιποί φόροι και τέλη

15

69 948,63

56 864,21

20 930,78

19 473,64

81 970,55

37 403,47

8 680,00

6 280,00

0,00

20 448,68

Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

950 367,77

671 976,95

Σύνολο υποχρεώσεων

1 220 367,77

941 976,95

11

Αποθεματικά και αποτελέσματα
εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
προηγουμένων χρήσεων
Αποτελέσματα χρήσεως

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων

16
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VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Επεξηγηματική

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

Σημείωση

2015

2014

Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων

1 810 735,43
0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

1 518 722,92
0,00

2 108 824,04

1 774 436,41

(846 548,16)

(724 875,12)

20 687,68

0,00

Έξοδα διοίκησης

(204 401,27)

(198 791,31)

Έξοδα διάθεσης

(911 769,24)

(795 144,39)

(782,46)

(1 836,70)

(150 000,00)

(112 430,32)

563,30

12 113,92

16 573,89

(46 527,51)

40,53

145,66

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(14 877,73)

(12 225,63)

Αποτελέσματα πρό φόρων

1 736,69

(58 607,48)

0,00

0,00

1 736,69

(58 607,48)

17

Κόστος πωλήσεων
Λοιπά συνήθη έσοδα

18

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη

20

Αποτελέσματα πρό τόκων και
φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους

14
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VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

Κεφάλαιο

1 350 000,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

1 350 000,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

1 350 000,00

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

(714 646,55)

635 353,45

(58 607,48)

(58 607,48)

(773 254,03)

576 745,97

1 736,69

1 736,69

(771 517,34)

578 482,66
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VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

1. Νομική Υπόσταση, Διάρκεια και Αντικείμενο Εργασιών
Η VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 2008 (ΑΜΑΕ: 65572/01/Β/08/138)
και εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 008117401000.
Η κύρια δραστηριότητα της Eταιρείας είναι η εμπορία μηχανημάτων υποστήριξης ασθενών κατ’ οίκον και
παροχή συναφών υπηρεσιών.

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (εφεξής “ΕΛΠ”). Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία και προετοιμάζει τις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με την βασική αρχή του “δεδουλευμένου” και την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της υπέρτατης μητρικής εταιρείας SOL SpA με έδρα τη Μόντσα της
Ιταλίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία επέλεξε να συμπεριλάβει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις,
πληροφόρηση πέραν αυτής που απαιτείται για τις μικρές οντότητες, για την πληρέστερη κατανόηση των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των κονδυλίων, τα οποία κρίνονται
σημαντικά για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της απεικόνισης της οικονομικής
κατάστασης της Εταιρείας, είναι οι εξής:
Βάση λογιστικής απεικόνισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και τα
επιμέρους χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους.
Εκτιμήσεις της διοίκησης
Η ορθή σύνταξη και απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη
διοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα κονδύλια του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αλλά και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Εξυπακούεται ότι οι πραγματικές επιδράσεις των γεγονότων που εκτιμώνται
από τη διοίκηση έτσι όπως μελλοντικά θα προκύψουν, ενδέχεται να διαφέρουν από τις παρούσες εκτιμήσεις
και υποθέσεις της διοίκησης για τα μελλοντικά αυτά γεγονότα.
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης που
διενεργήθηκαν.
Ενσώματα πάγια
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους, μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως έπιπλα, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς
και λοιπό εξοπλισμό και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο που στοχεύει στη συστηματική και ομοιόμορφη
απόσβεση των ενσώματων παγίων στοιχείων μέσα στις χρήσεις της πιθανολογούμενης διάρκειας της
παραγωγικής ζωής τους που εκτιμήθηκαν από τη διοίκηση ως εξής:
Έπιπλα μηχανολογικός ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός: 10 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 5 έτη
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Αυτοκίνητα: 8 έτη
Πάγια με αξία κτήσης μέχρι Ευρώ 1.500 αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου εντός της χρήσεως που αποκτήθηκαν.
Στην περίπτωση εκείνη που τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αποσβέσιμα κονδύλια που είχαν
αναγνωριστεί σε προγενέστερες της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ χρήσεις, ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των ΕΛΠ, θα απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι την πλήρη απόσβεσή
τους, σύμφωνα με την ευχέρεια που δίνεται από τα πρότυπα αυτά.
Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα.
Οι εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε χρησιμοποιούμενα ακίνητα με το καθεστώς λειτουργικής μίσθωσης
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες κατά (α) τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο
απόσβεσης στην μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους και του μισθωτήριου συμβολαίου.
Κόστη επιδιόρθωσης και συντήρησης λογίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργούνται.
Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία αφορούν κυρίως σε λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων
η ωφέλιμη διάρκεια ζωής εκτιμάται σε 5 έτη.
Ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων, που ισχύει κατά
την ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας που ισχύει
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η συναλλαγματική ζημιά ή το κέρδος που προκύπτει καταχωρείται
στα αποτελέσματα της χρήσεως.
Τα διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας, που ισχύει κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Το συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά που προκύπτει καταχωρείται στα
αποτελέσματα της χρήσεως.
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από
προγράμματα καθορισμένων παροχών, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα ονομαστικά
ποσά. Συγκεκριμένα, το ποσό της πρόβλεψης που αναγνωρίζεται είναι ίσο με το ποσό που θα είχε
καταβληθεί ως αποζημίωση στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, αν αφυπηρετούσαν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο συμφωνηθέν τίμημα, δεν είναι έντοκες και απομειώνονται
κατά το ποσό εκείνο που κρίνεται επισφαλούς εισπράξεως. Η Εταιρεία αξιολογεί την επάρκεια της
απομείωσης βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία, τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και τον βαθμό ανταπόκρισης
των πελατών στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν το τίμημα. Η Εταιρεία σε συνεχή βάση επισκοπεί τις
απαιτήσεις της για τυχόν απομείωση. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων τυγχάνουν διαγραφής όταν έχουν
εξαντληθεί οι προσπάθειες είσπραξης και η πιθανότητα για ανάκτηση της απαίτησης θεωρείται
απομακρυσμένη.
Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της ρευστοποιήσιμής
τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των
αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και
περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία
που βρίσκονται.
Διαθέσιμα
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Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας.
Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη γενική
συνέλευση των μετόχων.
Λειτουργικές μισθώσεις
Τα μισθώματα που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται εντός της περιόδου που καθίστανται δουλευμένα. Τα
έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδά της
όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:
- Πειστικό τεκμήριο ύπαρξης συμφωνίας με το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η ύπαρξη πειστικού τεκμηρίου
αποδεικνύεται από την ύπαρξη συμφωνητικού ή άλλου πρόσφορου μέσου που να δηλώνει την πρόθεση
του αντισυμβαλλόμενου να λάβει το αγαθό ή την υπηρεσία.
- Η παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί. Η παράδοση πραγματοποιείται με την
άφιξη του αγαθού σε χώρο υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή ή την ολοκλήρωση και αποδοχή της
υπηρεσίας από τον λήπτη. Στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της
χρήσης, η Εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για την επιμέτρηση του εσόδου.
- Το τίμημα και γενικότερα τα οικονομικά οφέλη έχουν προσδιοριστεί και επιμετρηθεί, ή μπορούν να
προσδιοριστούν και να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Η τιμή του οικονομικού οφέλους από την πώληση αγαθών
και παροχή υπηρεσιών διαπραγματεύεται ελεύθερα στην αρχή της συμφωνίας.
- Είναι σφόδρα πιθανή η εισροή των οικονομικών μεγεθών στην Εταιρεία. Η εισπραξιμότητα των
οικονομικών αυτών ωφελημάτων εκτιμάται σε εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της
σε πελάτες με ιστορικό επιτυχούς είσπραξης. Οι νέοι πελάτες αξιολογούνται αναφορικά με την οικονομική
τους θέση και την ικανότητα είσπραξης της απαίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με
νέους πελάτες είναι η εξασφάλιση εύλογης βεβαιότητας ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει το τίμημα. Οι πελάτες της Εταιρείας υπάγονται σε διαρκή αξιολόγηση με βάση το ιστορικό
πληρωμών αλλά και άλλων παραγόντων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης της σύμβασης
διαπιστωθεί ότι η εισπραξιμότητα δεν είναι εύλογα διασφαλισμένη, τα έσοδα λογιστικοποιούνται κατά την
είσπραξη του τιμήματος.
Φόροι εισοδήματος
Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει μόνον τρέχον φόρο και χρησιμοποιώντας την ευχέρεια των ΕΛΠ δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο
φόρο στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι υπολογισμένοι
και πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών
φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν
προηγούμενες χρήσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθίστανται οριστικές μόνο μετά τον
έλεγχο των φορολογικών της υποχρεώσεων από τις φορολογικές αρχές ή την έλευση της περιόδου οριστικοποίησης ή παραγραφής. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις μόνο όταν είναι
σφόδρα πιθανό ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου και το
ύψος των υποχρεώσεων αυτών μπορεί εύλογα να προσδιοριστεί.
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4. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Κονδύλι
οικονομικών
καταστάσεων που
περιλαμβάνεται η

1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις 31 Δεκεμβρίου
2015

χρήσεως

χρήσεως

2015

σχετική κατηγορία

Αξία κτήσεως
Εγκαταστάσεις σε
μισθωμένα ακίνητα

Λοιπός εξοπλισμός

Μηχανολογικός και

Μηχανολογικός και

28 193,68

0,00

0,00

28 193,68

372 322,37

78 464,93

(600,00)

450 187,30

ηλεκτρονικός
εξοπλισμός

ηλεκτρονικός

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

24 251,59

0,00

(1 838,97)

22 412,62

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

70 933,43

3 802,84

0,00

74 736,27

82 267,77 (2 438,97)

575 529,87

εξοπλισμός

Σύνολο

495 701,07

Αποσβέσεις
Εγκαταστάσεις σε
μισθωμένα ακίνητα
Μηχανολογικός και
ηλεκτρονικός

Λοιπός εξοπλισμός

9 720,16

2 819,37

0,00

12 539,53

158 922,07

40 160,92

0,00

199 082,99

Μηχανολογικός και
ηλεκτρονικός

εξοπλισμός

εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

12 290,23

2 896,28

(1 751,52)

13 434,99

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

55 292,38

4 343,65

0,00

59 636,03

50 220,22 (1 751,52)

284 693,54

Σύνολο

236 224,84

Αναπόσβεστη αξία

259 476,23

290 836,33

5. Άυλα πάγια
Τα άυλα πάγια αναλύονται ως εξής:
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1 Ιανουαρίου 2015

Προσθήκες
χρήσεως

31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία Κτήσεως
Λοιπά άυλα - Λογισμικά προγράμματα

13 682,55

0,00

13 682,55

13 461,38

56,91

13 518,29

Αποσβέσεις
Λοιπά άυλα - Λογισμικά προγράμματα

Αναπόσβεστη αξία

221,17

164,26

6. Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και απαιτήσεις αφορούν δοσμένες εγγυήσεις

7. Αποθέματα
Τα αποθέματα αφορούν εμπορεύματα και περιλαμβάνουν εμπορεύματα καθ’ οδόν Ευρώ 6 χιλ. Η Εταιρεία
έχοντας επίγνωση της ποιοτικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών των αποθεμάτων της, έκρινε ότι δεν
απαιτείται επί του παρόντος απομείωση της αξίας τους λόγω τεχνολογικής ή φυσικής απαξίωσης.

8. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατά πελατών και αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015
Απαιτήσεις κατά πελατών
Εισπρακτέες επιταγές
μεταχρονολογημένες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

1 392 520,27

983 739,02

46 985,78

100 061,35

59 887,44

54 226,96

(300 000,00)

(150 000,00)

1 199 393,49

988 027,33

9. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν κυρίως δοσοληπτικούς λογαριασμούς προσωπικού και λοιπούς χρεώστες.

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015
Ταμείο

19 719,33

31 Δεκεμβρίου 2014
11 198,02

! / 13
9
!

VIVISOL ΕΛΛΑΣ AE
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

31 Δεκεμβρίου 2015
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

32 540,30

55 218,62

52 259,63

66 416,64

11. Μετοχικό κεφάλαιο και λοιπά αποθεματικά
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε Ευρώ 1.350.000,
διαιρούμενο σε 450.000 μετοχές των Ευρώ 3 εκάστη.

12. Δάνεια
Τα δάνεια αφορούν διεταιρικό δάνειο Ευρώ 270.000 πληρωτέο πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2016 με ετήσιο
επιτόκιο που κυμάνθηκε περί του 4%. Το κονδύλι “Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων”
αφορά τους σωρευμένους διαχρονικά τόκους του εν λόγω δανείου.

13. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές.

14. Υποχρέωση φόρου εισοδήματος
Λόγω των σημαντικών σωρευμένων ζημιών δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος.
Κάτω από το Ελληνικό φορολογικό σύστημα, οι φορολογικές υποχρεώσεις, γενικά, οριστικοποιούνται μόνο
μετά την ολοκλήρωση σχετικού φορολογικού ελέγχου ή την υπαγωγή στο σύστημα της εκούσιας
κατάργησης φορολογικών διαφορών όταν αυτό προβλέπεται ή την έλευση της περιόδου οριστικοποίησης ή
παραγραφής. Η Εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για τις φορολογικά
ανέλεγκτες χρήσεις 2010 μέχρι και 2015 οι οποίες ούτε έχουν ελεγχθεί φορολογικά ούτε έχουν υπαχθεί στο
σύστημα της εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών. Το ποσό των τυχόν πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί στο παρόν στάδιο.

15. Λοιποί φόροι και τέλη
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

Φόρος προστιθέμενης αξίας

43 296,47

21 456,74

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

11 987,72

11 608,27

Φόρος αμοιβών τρίτων

10 716,37

21 113,25

3 948,07

2 685,95

69 948,63

56 864,21

Λοιποί φόροι
Σύνολο
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16. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς προμηθευτές παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών.

17. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
Εσωτερικού
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

Εξωτερικού

Σύνολο

1 866 893,49

52 888,46

1 919 781,95

175 002,05

14 040,04

189 042,09

2 041 895,54

66 928,50

2 108 824,04

18. Λοιπά συνήθη έσοδα
Τα λοιπά συνήθη έσοδα αφορούν επιδοτήσεις εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.

19. Αριθμός Προσωπικού και Κόστος
Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της Εταιρείας είχαν ως εξής:
2015

2014

12

12

358 641,22

343 997,87

0,00

480,00

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

87 231,25

88 235,68

Πρόβλεψη αφυπηρέτησης προσωπικού

11 885,00

0,00

457 757,47

432 713,55

Αριθμός Προσωπικού

Κόστος
Μισθοί
Παρεπόμενες παροχές

Σύνολο

20. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Η επίδραση των απομειώσεων των περιουσιακών στοιχείων στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται
παρακάτω:
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2015
Επίδραση απομείωσης επισφαλών
απαιτήσεων.
Σύνολο

2014

150 000,00

112 430,32

150 000,00

112 430,32

21. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Λοιπές Δεσμεύσεις
Δικαιώματα εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτεί, για τη μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το
αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού σε ονομαστικές αξίες. Ο υπολογισμός της Εταιρείας απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων από τη
Διοίκηση που λαμβάνουν υπόψη ειδικές παραμέτρους για τη διενέργεια της εν λόγω πρόβλεψης. Η Εταιρεία
δεν έχει διενεργήσει αναλογιστική μελέτη και ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον εύλογα πιθανό, ότι τα ποσά
που θα καταβληθούν κατά την αφυπηρέτηση του προσωπικού θα διαφέρουν από την παρούσα εκτίμηση της
διοίκησης.
Εγγυητικές επιστολές
Δεν υπήρχαν εγγυητικές επιστολές που να έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας.
Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία είναι συμβατικά δεσμευμένη σε σχέση με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων.
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης είναι δυνατόν να λυθούν/ακυρωθούν χωρίς
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Εταιρεία.
Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δεν υπήρχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις που να μην
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή να ήταν απαραίτητο να
απεικονισθούν.

22. Μεταγενέστερα της περιόδου γεγονότα
Η διοίκηση επισκόπησε την ενδιάμεση περίοδο από την ημερομηνία λήξης της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων για γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων. Οι
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλα τα μεταγενέστερα γεγονότα, σχετικές συναλλαγές, και
εκτιμήσεις της διοίκησης οι οποίες θα έπρεπε να αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ή να
γνωστοποιηθούν σε αυτές σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Η διοίκηση της Εταιρείας καθόρισε ότι δεν υφίστανται
σημαντικά γεγονότα, σχετικές συναλλαγές και εκτιμήσεις της διοίκησης που να προέκυψαν μετά το τέλος
της περιόδου τα οποία θα έπρεπε να αντικατοπτριστούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας ή να γνωστοποιηθούν σε αυτές.
Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία καθώς και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις για τα
οποία η διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο πρόσεχες διάστημα ή στους επόμενους
δώδεκα μήνες.
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23. Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
Σύμφωνα με το νόμο, η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από 1
Ιανουαρίου 2015. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όλες οι αλλαγές στους κανόνες επιμέτρησης και σύνταξης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εισάγονται σε σχέση με το προγενέστερο πλαίσιο, αντιμετωπίζονται
ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Η αντιμετώπιση της πρώτης εφαρμογής ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής
σημαίνει ότι οι απαιτούμενες από το νόμο προσαρμογές θα γίνουν αναδρομικά, ως εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις να συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων. Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης
χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 Δεκεμβρίου 2013, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες απεικονίζονται στον πίνακα:
31 Δεκεμβρίου

Αποτελέσματα

31 Δεκεμβρίου

2013

Χρήσης 2014

2014

Επενδεδυμένα κεφάλαια όπως είχαν
προγενέστερα απεικονιστεί

865 525,47

779 772,99

Προσαρμογές των ΕΛΠ
Αποαναγνώριση παγίων και επίδραση
αποσβέσεων

(130 172,02)

27 145,00

(103 027,02)

Διαγραφή υπολοίπων απαιτήσεων

(100 000,00)

0,00

(100 000,00)

(230 172,02)

27 145,00

(203 027,02)

635 353,45

27 145,00

576 745,97

Σύνολο προσαρμογών

Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα ΕΛΠ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Giovanni Annoni,

Giulio Fumagali
Romario

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Marco Cavazza του Luigi Αθανάσιος Ζαγοραίος
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