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Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 
Χρήση 2015 Χρήση 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 44.666,83 55.224,85

Λοιπός εξοπλισμός 102.983,17 28.193,33−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 147.650,00 83.418,18============= =============
Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 48.863,63 61.528,31−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 48.863,63 61.528,31============= =============

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές σε θυγατρικές, 

συγγενείς και κοινοπραξίες 43.337,27 43.337,27

Λοιπά 15.815,29 15.815,29−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 59.152,56 59.152,56============= =============

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 255.666,19 204.099,05============= =============
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 2.918,64 3.315,76

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 30.722,10 25.994,10−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 33.640,74 29.309,86============= =============
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 1.519.612,43 1.623.534,10

Λοιπές απαιτήσεις 841.313,97 515.951,13

Προπληρωμένα έξοδα 1.099.535,50 1.501.497,48

Ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα 864.631,73 1.594.559,84−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο 4.325.093,63 5.235.542,55============== ==============
Σύνολο κυκλοφορούντων 4.358.734,37 5.264.852,41============== ==============
Σύνολο ενεργητικού 4.614.400,56 5.468.951,46=============== ==============
Καθαρή θέση

Καταβλημένα Κεφάλαια

Κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00============= =============
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 20.000,00 20.000,00

Αποτελέσματα εις νέο 1.874.052,10 1.751.605,45−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο 1.894.052,10 1.771.605,45============== ==============
Σύνολο καθαρής θέσης 1.954.052,10 1.831.605,45============== ==============
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις 9.456,27 18.912,53−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 9.456,27 18.912,53=========== ===========
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.567.116,32 3.398.291,70

Φόρος εισοδήματος 0,00 130.128,03

Λοιποί φόροι τέλη 18.143,76 43.671,70

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 26.699,75 38.102,24

Λοιπές υποχρεώσεις 38.932,36 8.239,81−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 2.650.892,19 3.618.433,48============== ==============
Σύνολο υποχρεώσεων 2.660.348,46 3.637.346,01=============== ==============
Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων 

& υποχρεώσεων 4.614.400,56 5.468.951,46============== ==============

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρημα-

τοοικονομικές καταστάσεις
Χρήση 2015 Χρήση 2014

Êύκλος εργασιών (καθαρός) 104.927.718,69 127.027.612,39

Κόστος πωλήσεων 103.407.214,46 125.016.672,06−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−
Μικτό αποτέλεσμα 1.520.504,33 2.010.940,30================ ================
Λοιπά συνήθη έσοδα 2.745,00 2.100,00−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 1.523.249,23 2.013.040,30================ ==============
Έξοδα διοίκησης 719.986,47 708.232,59

Έξοδα διάθεσης 716.176,77 747.132,30

Λοιπά έξοδα και ζημιές 4.650,25 3.686,08

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Απομειώσεις περιουσιακών

στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 479,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 156.691,03 9.556,26−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Αποτελέσματα προ τόκων 

και φόρων 239.126,77 563.066,59============ ============
Πιστωτικοί ôüêïé & óõíáöÞ Ýσïδα 5.267,45 12.387,45

×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýξïδα 71.068,23 76.041,61−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Αποτελέσματα προ φόρων 173.325,99 499.412,43

Φόρος εισοδήματος 50.879,34 130.128,03============ ============
Αποτελέσματα περιόδου μετά

από  φόρους 122.446,65 369.284,40============ ============
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/15 εως
31/12/15 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Νόμος 4308/2014 και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση
2014 αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «NETLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NETLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μετα-
βολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Κατα-
στάσεις 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 κατα-
στάσεων 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 περι-
λαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διε-
νέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονο-
μικών 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 μεθό-
δων 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:1) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού ‘Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις’, ποσού 42.437,27 ευρώ αφορά
συμμετοχή της εταιρείας κατά 100% σε εταιρεία του εξωτερικού, η οποία βρίσκεται σε αδράνεια και, κατά δήλωση της εταιρείας, βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρι-
σης.2) Στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού
ποσού   53 χιλ., από το οποίο   8 χιλ. αφορούν την παρούσα χρήση. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημο-
νεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «NETLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη
στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η διάθεση των κερδών της χρήσεως τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων σύμφωνα με το Νόμο. Έκθεση 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 κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2016
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αστέριος Ι. Κουφός
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13621

FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Πατησίων 81, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 160

Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
Κεφάλαιο Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2014 60.000,00 20.000,00 1.612.749,20 1.692.749,20
Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο 0,00 0,00 -230.428,15 - 230.428,15
Αποτελέσματα περιόδου 369.284,40 369.284,40
Υπόλοιπο 31.12.2014 60.000,00 20.000,00 1.751.605,45 1.831.605,45
Αποτελέσματα περιόδου 122.446,65 122.446,65
Υπόλοιπο 31.12.2015 60.000,00 20.000,00 1.874.052,10 1.954.052,10


