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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 σε ΕΥΡΩ
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
2015
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

2014

133.724,95
-21.463,50
0,00
0,00
13.210,57
0,00
75.240,86
200.712,88

133.688,13
-7.422,59
0,00
0,00
11.255,80
0,00
56.808,32
194.329,66

49.868,47
78.583,00
72.261,41
200.712,88

43.454,28
0,00
150.875,38
194.329,66

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2015
0,00
95.389,32
0,00
0,00
-27.931,47
-14.040,91
-45.233,89
3.688,84
-5.457,70
6.414,19
0,00
6.414,19

2014
0,00
122.500,00
0,00
0,00
-173.805,02
-2.855,79
-20.876,83
0,00
-5.198,42
-80.236,06
0,00
-80.236,06

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Επωνυμία: Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία | Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία | Έδρα: Αγίου Ιωάννη 13, 85100 Ρόδος, Ελλάδα | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
Δωδεκανήσου: 118702220000 | Περίοδος αναφοράς: 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης, η
Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Η Διοίκηση της Εταιρεία δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του Ν. 4308/2014 και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, χωρίς στρογγυλοποίηση.
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, ούτε έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για λογαριασμό τους, με
οποιαδήποτε εγγύηση.
Η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις και δεν έχει άλλες ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (υποχρεώσεις), πέραν όσων
αναφέρονται στον Ισολογισμό.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓIA THN ETAIPIKH XPHΣH 2015 (1/1/2015 έως 31/12/2015)

Κυρίες και Kύριοι Μέτοχοι,
Oι ορισθέντες κατά την 5η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2015,
Ελεγκτές της εταιρείας για την εταιρική Χρήση 2015,
1. Ηρακλείδης Ιωάννης του Έκτορα, έτος γέννησης 1965, απόφοιτος ΑΒΣΘ, με αρ. αδείας
λογιστή 4159 Α’ Τάξης και
2. Μιχαήλ Μιχαήλ του Σταύρου, έτος γέννησης 1967, απόφοιτος Οικονομικού Τμήματος
της Νομικής, με αρ. αδείας λογιστή 21979 A’ Τάξης,
αφού παρακολουθήσαμε τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας κατά τη
διάρκεια της εταιρικής Χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 37 του K.N. 2190/1920, δηλώνουμε
ότι:
α) Ελέγξαμε τα τηρηθέντα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία της διαχειριστικής περιόδου
1/1/2015 έως 31/12/2015 και διαπιστώσαμε τη νομιμότητα και την ακρίβεια των εγγραφών
που έγιναν σ’ αυτά.
β) Ελέγξαμε την ακρίβεια και νομιμότητα των οικονομικών καταστάσεων και βεβαιωθήκαμε
ότι ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και οι υπόλοιπες οικονομικές Καταστάσεις
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως αναφέρεται στο
Προσάρτημα επί του Ισολογισμού. Βεβαιώνουμε ότι, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου
2015 εμφανίζει την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2015 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 τα προκύψαντα
κατ’ αυτήν αποτελέσματα, τα οποία και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
γ) Tο προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 30, Παρ.
8, του Ν. 4308/2014, και το περιεχόμενο αυτού, όπως και αυτό της Εκθέσεως Διαχειρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχουν επαληθευθεί με
τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.
δ) H απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, έγινε με
βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με τις επιταγές του
νόμου.
ε) Για τον σκοπό της παρακολούθησης της λογιστικής και διαχειριστικής κατάσταση της
εταιρείας και κατά τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας, ζητήσαμε και μας δόθηκαν όλα τα
στοιχεία και οι πληροφορίες που κρίναμε αναγκαίες.
Kύριοι και Κυρίες Μέτοχοι,
[1]

Με βάση τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας, καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση για την
Εταιρική Χρήση 2015 (περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015) και ακολούθως να
αποφασίσετε σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
Ρόδος, 25-4-2016
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

[2]

