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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώµατα πάγια (4) Καταβληµένα κεφάλαια (6.1)

Ακίνητα 23.239,07 24.663,94 Κεφάλαιο 150.000,00 150.000,00

Μηχανολογικός εξοπλισµός 3,21 61,16

Λοιπός εξοπλισµός 198.919,44 240.020,92 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο (6.2)

Σύνολο 222.161,72 264.746,02 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 142.383,96 142.383,96

Αφορολόγητα αποθεµατικά 241.286,80 241.286,80

Άυλα πάγια στοιχεία (4) Αποτελέσµατα εις νέο 6.140.649,48 4.314.726,02

Λοιπά άυλα 0,67 0,67 Σύνολο 6.524.320,24 4.698.396,78

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο καθαρής θέσης 6.674.320,24 4.848.396,78

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (5.1) 2.905,36 2.905,36

Προβλέψεις

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 225.067,75 267.652,05 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 16.814,00 16.814,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις

Αποθέµατα Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορεύµατα (5.2) 3.199.584,06 2.758.830,49 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (7.1) 162.700,00 198.750,01

Προκαταβολές για αποθέµατα (5.3) 81.258,22 0,00

Σύνολο 3.280.842,28 2.758.830,49 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 2,37 68,54

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Εµπορικές υποχρεώσεις (7.2) 1.202.013,50 9.586.383,44

Εµπορικές απαιτήσεις (5.4) 3.771.836,97 2.806.669,05 Φόρος εισοδήµατος (7.3) 471.174,71 59.645,55

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου (5.5) 51.746,45 58.304,09 Λοιποί φόροι και τέλη 12.958,29 18.539,47

Λοιπές απαιτήσεις (5.6) 122.133,61 4.155.516,24 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (7.4) 72.321,48 72.985,26

Προπληρωµένα έξοδα 19.635,08 36.064,69 Λοιπές υποχρεώσεις (7.5) 179.215,66 522.043,35

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (5.7) 1.375.693,53 5.258.915,16 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (7.6) 55.435,42 18.325,37

Σύνολο 5.341.045,64 12.315.469,23 Σύνολο 1.993.121,43 10.277.990,98

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.621.887,92 15.074.299,72 Σύνολο υποχρεώσεων 2.155.821,43 10.476.740,99

Σύνολο ενεργητικού 8.846.955,67 15.341.951,77 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.846.955,67 15.341.951,77

Σηµείωση 31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) (9.1) 262.827.884,52 326.452.097,47

Κόστος πωλήσεων (9.2) -259.199.065,48 -322.665.528,06 31.12.2013 150.000,00 210.277,35 5.744.627,84

Μικτό αποτέλεσµα 3.628.819,04 3.786.569,41 Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 1.053.768,94

∆ιανοµές µερισµάτων 0,00 0,00 (1.950.000,00)0,00 (1.950.000,00)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37049/01ΝΤ/Β/96/57(2011) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 044409507000

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN  XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 

νόµων ή κατ/κού

Aφορολόγητα 

Αποθεµατικά
Αποτέλεσµα εις νέο

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

241.286,80 5.143.063,69

0,00 1.053.768,94

∆ιανοµές µερισµάτων 0,00 0,00 (1.950.000,00)

Έξοδα διοίκησης (9.3) -1.047.569,33 -1.076.699,68 Εσωτερικές µεταφορές 0,00 (67.893,39) 0,00

Έξοδα διάθεσης (9.4) -864.338,06 -965.319,99 31.12.2014 150.000,00 142.383,96 4.848.396,78

Λοιπά έξοδα και ζηµιές (9.5) -11.406,32 -271.920,83 Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 2.128.023,46

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων (9.6) 37.996,68 182.408,05 ∆ιανοµές µερισµάτων 0,00 0,00 (200.000,00)

Λοιπά έσοδα και κέρδη (9.7) 1.402.966,98 9.339,64 Αµοιβές µελών ∆.Σ. 0,00 0,00 (102.100,00)

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 3.146.468,99 1.664.376,60 31.12.2015 150.000,00 142.383,96 6.674.320,24

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 750,40 605,84

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (9.8) -116.887,69 -168.198,68

Αποτέλεσµα προ φόρων 3.030.331,70 1.496.783,76

Φόροι εισοδήµατος (9.9) -902.308,24 -443.014,82

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 2.128.023,46 1.053.768,94

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.

ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚ. ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ. AK 609253 Α.∆.Τ. AI 087473 Α.∆.Τ. AB 644951 - ΑΡ. Α∆. 28213 Α.∆.Τ. X 615574 - ΑΦΜ: 095538608 - ΑΡ. Α∆. 000325

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. � 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές � 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα Γεώργιος Ν. Σταράκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20291 

0,00 (1.950.000,00)

0,00 67.893,39

241.286,80 4.314.726,02

0,00 2.128.023,46

Καλλιθέα, 31 Μαΐου 2016

0,00 (200.000,00)

0,00 (102.100,00)

241.286,80 6.140.649,48

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 και την κατάσταση
αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆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 έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:

1. Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.514 χιλιάδες, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση ποσού ευρώ 1.033 χιλιάδες υπολείπεται της απαιτούµενης κατά ευρώ 481 χιλιάδες. Η µη διενέργεια της
απαιτούµενης αποµείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε συνέπεια η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται
ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 481 χιλιάδες, ενώ τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά ευρώ 92 χιλιάδες και 389 χιλιάδες αντίστοιχα. 2. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που
εµφανίζονται στο παθητικό, υπολείπονται της αντίστοιχης υποχρέωσης που προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατά ευρώ 51 χιλιάδες. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασµού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους» εµφανίζεται µειωµένη κατά ευρώ 51 χιλιάδες, τα Ίδια
Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 10 χιλιάδες και 41 χιλιάδες αντίστοιχα.

Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31η ∆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 αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920.


