MEAZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα
για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16
(Παρ. 6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ. 8 άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

ΜΕΑΖΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανώνυμη Εταιρεία
1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Ιπποδάμου 6, 264 42 Πάτρα
Αριθμός ΓΕΜΗ : 34570416000
Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση μέχρι σήμερα.
Μικρή Οντότητα
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών,
τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του
παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις.
Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις
και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές »,
αναλύονται στο « Παράρτημα Νο 1» β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και
στις «λογιστικές εκτιμήσεις» γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών»
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.
Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο 2»
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
Δεν υφίσταται χρέος καλυπτόμενο με εξασφαλίσεις.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά υποχρεώσεων.

(Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

α) Η Εταιρεία έχει συνάψει δύο μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που
αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος
2019. Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των συμφωνητικών αυτών σε περίπτωση πρόωρης
καταγγελίας των, υποχρεούμεθα σε τρίμηνη προειδοποίηση και καταβολή αποζημίωσης ενός
μηνιαίου μισθώματος που θα συμψηφίζεται με την καταβληθείσα προκαταβολή ποσού 1.200
€ του ενός και 1.300 € του δευτέρου, β) Η Εταιρεία έχει χορηγήσει και βρίσκονταν σε ισχύ την
31/12/2015, τρείς εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Οι δύο εξ’ αυτών εκδόθηκαν
το 2014, για την λήψη ισόποσων προκαταβολών από δύο επιδοτούμενα επενδυτικά
προγράμματα, συνολικής αξίας 222.108,00 € και η τρίτη εξ’ αυτών εκδόθηκε πάλι το 2014 για
την καλή εκτέλεση και υλοποίηση του ενός επενδυτικού σχεδίου, συνολικής αξίας 128.073 €,
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά, βάσει ειδικών
διατάξεων νόμων μέχρι και την χρήση του έτους 2009. Για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν
έχει ελεγθεί φορολογικά ούτε υποχρεούται σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. Οι ενδεχόμενες διαφορές
του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων αυτών, καταχωρίζονται κατά πάγια τακτική στην
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές
αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν
ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δ) Κατά της εταιρείας δεν έχει
ασκηθεί καμία αγωγή, ε) Δεν υπάρχουν ειδικές δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους
μετά την έξοδο τους από την εργασία, πέραν των όσων από τον νόμο προβλέπονται. Για το
λόγο αυτό αλλά και του γεγονότος ότι η εταιρεία ξεκίνησε την απασχόληση του σημερινού της
προσωπικού μετά τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε ΑΕ το έτος 2013 η ωρίμανση της
προϋπηρεσίας του είναι πολύ μικρή και δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε
προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα.
Δεν ενσωματώθηκαν.

(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

… άτομα
Δεν υφίστανται τέτοια ποσά
Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις: Η διοίκηση έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει
αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του Ν.4308/2014.

