Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ανώνυμη Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας “Mobics Τηλεπικοινωνιακές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.” πάνω στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 9ης
εταιρικής χρήσης (Ισολογισμός 31.12.2015).
Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου που
αφορούν την 9η εταιρική χρήση η οποία κάλυψε την περίοδο από 1.1.2015 μέχρι
31.12.2015.
1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας /Οικονομικά Στοιχεία
Κατά την διάρκεια της χρήσης ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των
576.093,93 ευρώ, εκ των οποίων 345.877,36 ευρώ από πωλήσεις υπηρεσιών και
230.216,57 ευρώ από επιχορηγήσεις ερευνητικών έργων.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 185.353,74 ευρώ.
Από την όλη επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας, προέκυψαν καθαρά κέρδη,
που ανήλθαν στο ποσό των 113.649,94 ευρώ, ο δε φόρος εισοδήματος στο ποσό των
30.797,41 ευρώ.
Αριθμοδείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015, σας
παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:
Αριθμοδείκτης
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Σύνολο υποχρεώσεων

Χρήση
2015

Χρήση
2014

75,01%

67,34%

141,48%

112,04%

24,99%

32,66%

88,62%

66,37%
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Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Καθαρή θέση

14,38%

11,13%

28,62%

21,56%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη
εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν
ληφθούν υπ’ όψιν οι προσπάθειες του Δ.Σ., η επέκταση των δραστηριοτήτων της
επιχειρήσεως, η καλή οργάνωση αυτής και η στελέχωση της επιχειρήσεως με ικανό και
έμπειρο προσωπικό.
4. Διαχείριση κινδύνων
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις
δραστηριότητες της εταιρείας μας:
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικού ύψους απαιτήσεις λόγω της φύσης της δραστηριότητας
της.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διατηρεί υψηλά διαθέσιμα ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη της εταιρείας.
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των μελλοντικών ταμειακών ροών λόγω
μεταβολής των επιτοκίων.
Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου
Σκοπός της εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της
ικανότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για
τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την εταιρεία και να
διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους
κεφαλαίου.
5. Κατεχόμενα Χρεόγραφα
Η Εταιρία δεν κατείχε την 31/12/2015 χρεόγραφα.
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6. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα
Η Εταιρία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα την 31/12/2015.
7. Υποκαταστήματα
Δεν υπάρχουν.
8. Ακίνητα εταιρείας
Η εταιρεία απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5100/5-3-2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της
συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρώς Σεργάκη-Παπαδόγιαννη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, με αγορά από τον Αντώνιο-Γεώργιο
Καραμαλή του Σάββα και της Δήμητρας, επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 27, την υπό στοιχεία
«ΙΙΙ-Β-47» οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του δευτέρου (Β΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του
τρίτου (ΙΙΙ) τμήματος του Οικοδομικού Συγκροτήματος, που αποτελείται από πέντε (5) κύρια
δωμάτια, είσοδο, βεστιάριο, χωλλ, διαδρόμους, δωμάτιο και αποχωρητήριο υπηρεσίας, μαγειρείο,
λουτρό και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 0,01 (166,01), καθώς και την
ανήκουσα σε αυτήν κατ’ αποκλειστική χρήση υπό τον αριθμό έξι (6) αποθήκη , η οποία έχει
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία (3,00), του υπογείου του τρίτου (ΙΙΙ) τμήματος του Οικοδομικού
Συγκροτήματος.

9. Σημαντικά γεγονότα μέχρι την σύνταξη της παρούσας
Εντός της χρήσης 2016 δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό γεγονός που να χρήζει ξεχωριστής
αναφοράς.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Βασίλειος Τσέτσος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “Mobics Τηλεπικοινωνιακές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις “Mobics Τηλεπικοινωνιακές
& Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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. 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 εταιρικές 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 προέκυψε ότι: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις 2007 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση
των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
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υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση
για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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 καταστάσεις “Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”,
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 Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αναστάσιος Ν. Καλαμπόκας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33581
atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ
Ιφιγενείας 3, Μεταμόρφωση
Α.Μ. ΕΛΤΕ 33
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015
9η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (Ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000
2015

2014

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια

154.003,77

166.544,32

Μείον: Αποσβεσμένα

0,00

0,00

Απομειωμένα

0,00

0,00 0,00

0,00

Αποθέματα

0,00

0,00

Απαιτήσεις

135.037,74

95.401,58

Προκαταβολές και έσοδα
εισπρακτέα

306.513,51

215.264,47

20.679,38

32.787,95

616.234,40

509.998,32

289.523,76

203.445,91

0,00

0,00

326.710,64

306.552,41

616.234,40

509.998,32

Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
9η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) (Ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός .ΓΕ.ΜΗ. 007212301000
2015

2014

576.093,9
3

394.166,2
7

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

0,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)

0,00

0,00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

0,00

17,80

Παροχές σε εργαζόμενους

231.065,2
7

175.593,0
3

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

19.077,24

19.335,17

Λοιπά έξοδα και ζημιές

208.736,7
9

142.494,5
8

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

10.153,63
3.564,69

5.752,40

Αποτέλεσμα προ φόρων

113.649,9
4

61.126,92

Φόροι

30.797,41

17.255,44

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

82.852,53

43.871,48

9/11

“Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.”
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000
Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23
ε) Γ.Ε.ΜΗ.: 007212301000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.

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

3.

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16
του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να
καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2007.
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Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί αγωγή και δεν διεκδικείται κανένα ποσό.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος &
Δ. Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Η Λογίστρια

Βασίλειος Τσέτσος

Λάζαρος Μεράκος

ΑΔΤ: Σ 132776

ΑΔΤ: Σ 045247

Βασιλική Λύγκου
ΑΔΤ: ΑΗ 020373 /
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 57628
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