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Κφριοι μζτοχοι, 

  

      φμφωνα με το άρκρο 43α παράγραφοσ 3 του Κ.Ν.2190/20, όπωσ αυτό 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του Π.Δ. .409/86,υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθ 

γενικι ςυνζλευςι ςασ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ για τθν χριςθ 

1/1/2014-31/12/2014 με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ς’ αυτζσ και παρακαλοφμε να 

τισ εγκρίνετε. 

  1. Εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ : 

      Σα ζςοδα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ανιλκαν ςτο ποςό των 299.006,54 ευρϊ τα 
οποία προζρχονται  από 1)τθν πλθρωμι προγράμματοσ «ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ Ν.ΕΡΡΩΝ» από τθ ερραικι Γθ ποςοφ 30.951,29 ευρϊ 2)τθν Α’ 
και Β’ δόςθ του προγράμματοσ «ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΤΠΕΡ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» του 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  ποςοφ 142.560,00 ευρϊ 3) τθν αμοιβι για υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ «Κοινωνικόσ τρυμόνασ » ποςοφ 
16.037,43 ευρϊ  4) ) τθν αμοιβι για υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ 
Αναπτυξιακισ φμπραξθσ Ημακίασ 2012 ποςοφ 25.637,82 , τα υπόλοιπα ζςοδα 
προζρχονται από ςεμινάρια τεχνικϊν αςφαλείασ και ΕΦΕΣ για επιχειριςεισ και 
προςωπικό επιχειριςεων ποςοφ 83.820,00 ευρϊ. Επίςθσ υπάρχουν ζςοδα από 
τόκουσ κατακζςεων Σραπεηϊν εςωτερικοφ ποςοφ 39,38 ευρϊ. 
   Σα ζξοδα τθσ εταιρίασ ανιλκαν ςτο ποςό των 299.606,48 ευρϊ ,και είναι 
αναλυτικότερα : Αμοιβζσ – ζξοδα προςωπικοφ , τακτικζσ αποδοχζσ διοικθτικοφ 
προςωπικοφ 41.880,00 ευρϊ ,τακτικζσ αποδοχζσ εκπαιδευτϊν 16.255,00 ευρϊ και 
ςυνολικζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ 11.123,60 ευρϊ. Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ενςιμων 
αςκενείασ εκπαιδευομζνων  17.822,87 ευρϊ. 
    Οι αμοιβζσ τρίτων ανιλκαν ςτο ποςό των 174.091,13 ευρϊ και αφοροφν αμοιβζσ 

εκπαιδευτϊν, εκπαιδευομζνων, ελευκζρων επαγγελματιϊν ,ςυντονιςτϊν 

προγραμμάτων και επιςτθμονικϊν υπευκφνων, ελεγκτϊν , αμοιβζσ μθ ελευκζρων 

επαγγελματιϊν ,αμοιβζσ μελετθτϊν .  

     Οι παροχζσ τρίτων ανιλκαν ςτο ποςό των 4.736,91 ευρϊ και αφοροφν ζξοδα 

τθλεπικοινωνιϊν ,ζξοδα ταχυμεταφορϊν, αςφάλιςτρα και ζξοδα επιςκευισ και 

ςυντιρθςθσ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ . 



      Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ 

κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία 

ειςοδιματοσ διότι από 4/9/2013 με μεταβολι ςτθν Δ.Ο.Τ ΕΡΡΩΝ οι ςυναλλαγζσ 

τθσ εταιρίασ δεν υπάγονται πλζον ςε φπα.  

      Σα διάφορα ζξοδα ανιλκαν ςτο ποςό των 17785,99 ευρϊ και αφοροφν ζξοδα 

κίνθςθσ και μετακίνθςθσ προςωπικοφ και ςυνεργατϊν, αναλϊςιμα υλικά, ζξοδα 

δθμοςιεφςεων, ζξοδα γραφικισ φλθσ, ςυνδρομζσ –ειςφορζσ , ζξοδα ταξειδίων 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ,ζξοδα προβολισ, ζξοδα υποδοχισ και φιλοξενείασ,  

λοιπά διάφορα ζξοδα . 

     Οι τόκοι και λοιπά ζξοδα ανζρχονται ςτο ποςό των 1.206,66 ευρϊ και αφοροφν 

ζξοδα τράπεηασ και κυρίωσ προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν .  

      Οι αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων του ζτουσ ανζρχονται ςτο ποςό των 305,76 

ευρϊ και αφοροφν αποςβζςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποςβζςτθκαν με 

100% ςυντελεςτι  και άλλων που αποςβζςτθκαν με ςυντελεςτζσ όπωσ αυτοί 

μειϊκθκαν βάςθ του Ν.4110/2013.  

      Οςον αφορά το Πάγιο Ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ πραγματοποιικθκε μικρι  

μεταβολι ςτα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ φψουσ 2134,43 ευρϊ που 

αφορά αγορά επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ  . 

     τθ χριςθ 2013 υπάρχει απαίτθςθ από πελάτεσ 113.057,21 ΕΤΡΩ ενϊ ςτθν  
χριςθ 2014 υπάρχει απαίτθςθ ποςοφ 124.332,17 ευρϊ ,  βαςικό ποςό τθσ  οποίασ 
αφορά πρόγραμμα του ΟΑΕΔ φψουσ 40.426,14 ευρϊ, ανείςπρακτα υπόλοιπα 
λοιπϊν προγραμμάτων ,κακϊσ και το υπόλοιπο από ερραικι Γθ ποςοφ 19.172,98 
ευρϊ, από το Επιμελθτιριο ερρϊν ποςό 10.152,00,από τθν Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ  ποςό 1.663,74 ευρϊ, τθν Αναπτυξιακι φμπραξθ Ημακίασ 2012 ποςό 
13.941,98 ευρϊ και το υπόλοιπο αφορά καταρτιηόμενουσ με το πρόγραμμα 
Voucher. Τπάρχουν απαιτιςεισ ςτο λογαριαςμό χρεϊςτεσ διάφοροι από το 
ελλθνικό δθμόςιο 27.876,84 ΕΤΡΩ που προζρχονται από προγράμματα  που 
υλοποιικθκαν ςε προθγοφμενεσ χριςεισ , πιςτωτικό υπόλοιπο φπα 34,52 ευρϊ  και 
παρακρατθμζνοσ φόροσ ειςοδιματοσ από Δθμόςιο ποςοφ 11.398,89  ευρϊ και 5,91 
ευρϊ από παρακρατθμζνο φόρο ειςοδιματοσ τόκων κατακζςεων Σραπεηϊν 
εςωτερικοφ τθν επιςτροφι του οποίου απαιτεί θ επιχείρθςθ υποβάλλοντασ το 
ζντυπο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων μζςω του TAXIS NET.Από 
το ποςό των παρακρατθμζνων φόρων θ εταιρία κα ειςπράξει βάςθ του εντφπου 
αυτοφ το ποςό των 9.854,80 ευρϊ ωσ υπόλοιπο μετά τθν παρακράτθςθ 1550,00 
ευρϊ για το τζλοσ επιτθδεφματοσ του Ν.3986/2011  με το οποίο φορολογείται θ 
εταιρία και ο φόροσ αντιςτοιχεί ςτο κεντρικό και ςτο υποκατάςτθμα . 
 



      το Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό τθσ χριςθσ 2014 εμφανίηεται λογαριαςμόσ 
χρεογράφων και αφορά κατοχι 1 μεριδίου τθσ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ ερρϊν 
ονομαςτικισ αξίασ 241,00 ευρϊ .Σα διακζςιμα τθσ ίδιασ κατθγορίασ του 
Ενεργθτικοφ εμφανίηονται με υπόλοιπο 35.894,64 ευρϊ και αφοροφν  υπόλοιπο 
ταμείου 1.882,00 ευρϊ, τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν  όψεωσ τθσ Σράπεηασ 
Πειραιϊσ ποςοφ 28.390,20 ευρϊ ,το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τθσ Σράπεηασ 
EUROBANK ποςοφ 74,51 ευρϊ ,τον λογαριαςμό τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ποςοφ 506,22 
ευρϊ και τθσ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ ποςοφ 5.041,71 ευρϊ. 
       Σα υπόλοιπα  που εμφανίηονται ςτο πακθτικό ,ςτον λογαριαςμό προμθκευτζσ, 

για τθν χριςθ 2014 ανζρχονταν ςε 50.494,61 ευρϊ ζναντι τθσ χριςθσ 2013 ποςοφ 

49.804,91 ευρϊ. Οι επιταγζσ πλθρωτζεσ παραμζνουν ςτο ποςό των  2.470,27 ευρϊ 

και ςτισ δφο χριςεισ ,οι υποχρεϊςεισ από φόρουσ και τζλθ αυξικθκαν  από 

6.429,24 ευρϊ ςε 7.361,72 ευρϊ ςτθν χριςθ του 2014 και αφοροφν παρακρατιςεισ 

ςε τρίτουσ που πλθρϊκθκαν μζςα ςτο 2015 .Οι πιςτωτζσ διάφοροι ανζρχονται ςε 

28.480,41 ευρϊ ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ που εμφανίηονται με 14.132,68 

ευρϊ και αφοροφν αμοιβζσ προςωπικοφ και αμοιβζσ εκπαιδευτϊν πλθρωτζεσ 

κακϊσ και υπόλοιπο δικαιοφχων αμοιβϊν  .  

    Οι αςφαλιςτικοί οργανιςμοί ανζρχονται ςε 11.156,32 ευρϊ και αφοροφν ζνςθμα 
μιςκοδοςίασ του ΙΚΑ ,αυξθμζνοι ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, με υπόλοιπο  
ποςοφ 7.677,47 ευρϊ και πλθρϊκθκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015. 
 

     Σο αποτζλεςμα τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2014 τθσ εταιρείασ ζκλειςε με κζρδοσ   

φψουσ 14.268,22 ευρϊ το οποίο  μετά από αναμόρφωςθ λόγω λογιςτικϊν 

διαφορϊν ανιλκε ςε 22.367,39 ευρϊ και μεταφζρεται προσ κάλυψθ των ηθμιϊν 

των προθγουμζνων χριςεων  .  

      Σο τελικό ποςό τθσ ηθμίασ ανζρχεται ςε 59.564,49 ευρϊ όπωσ εμφανίηεται ςτο 

Πακθτικό του  Ιςολογιςμοφ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτα Αποτελζςματα εισ νζο.  Λόγω 

του ότι οι ηθμίεσ των προθγουμζνων ετϊν υπερκαλφπτουν τα κζρδθ τθσ χριςθσ , 

δεν ζγινε παρακράτθςθ κερδϊν  για ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ το 

οποίο παραμζνει ςτο φψοσ των 3.901,80 ευρϊ. 

    Από τθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ –αποδοκζντων και οφειλόμενων 

φόρων  προκφπτει ότι θ εταιρία για το ζτοσ 2014 πλιρωςε ςτο Δθμόςιο μζςω TAXIS 

NET τα παρακάτω ποςά που προζρχονται από παρακρατιςεισ φόρων : ποςό 

4.908,13 ευρϊ από παρακρατιςεισ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, ποςό 28.343,76 

ευρϊ παρακρατιςεισ από ελευκζρια επαγγζλματα και φόρων αμοιβϊν τρίτων , από 



παρακρατιςεισ χαρτοςιμων & ογα χαρτοςιμου ποςό 4.085,82 ευρϊ . Δεν 

πλθρϊκθκε φπα ςτο Δθμόςιο διότι τα ζςοδα τθσ εταιρίασ που αφοροφν εκπαίδευςθ 

είναι απαλλαςςόμενα του φπα. 

    2.Η οικονομικι κζςθ τθσ εταιρίασ : 

Η οικονομικι εξζλιξθ τθσ εταιρίασ κεωρείται ικανοποιθτικι . 

    3.Προβλεπόμενθ πορεία τθσ εταιρίασ : 

     Οπωσ προκφπτει από τθν μζχρι τϊρα πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ θ 

τρζχουςα χριςθ προβλζπεται  ικανοποιθτικι διότι μζχρι ςτιγμισ και πριν  τθ  

ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ,ζχουν  υποβλθκεί  αρκετζσ 

προτάςεισ και ζχει λάβει μζροσ θ εταιρία ςε διαγωνιςμοφσ για τθν ζγκριςθ 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ για ανζργουσ και μθ μζςα ςτο 

διαχειριςτικό ζτοσ 2015 .Αναμζνεται  επομζνωσ να εξαςφαλιςτοφν όςο το δυνατό 

περιςςότερα ζςοδα για τθν εταιρία.  

    4.Κατεχόμενα από τθν εταιρία χρεόγραφα.: 

Η εταιρία μζςα ςτθ χριςθ 2014 κατζχει  1(ζνα) μερίδιο τθσ υνεταιριςτικισ 

Σράπεηασ ερρϊν ονομαςτικισ  αξίασ 241,00 ευρϊ . 

    5.Διακζςιμο ςυνάλλαγμα: 

Δεν υπάρχει . 

     6.Ακίνθτα τθσ εταιρίασ : 

Δεν υπάρχουν . 

     7.θμαντικζσ ηθμιζσ τθσ εταιρίασ : 

Για το  φψοσ τθσ τελικισ ηθμίασ των 59.564,49 ευρϊ που απομζνει για  το 

διαχειριςτικό ζτοσ 2014  αναφερκικαμε παραπάνω αναλυτικά . 

     8.Δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα ερευνϊν και ανάπτυξθσ : 

Δεν υπάρχουν . 

     9.Τπαρξθ υποκαταςτθμάτων τθσ εταιρίασ : 

τισ 7/2/2014 ζγινε ζναρξθ υποκαταςτιματοσ ςτθν Δ.Ο.Τ. ΕΡΡΩΝ .Σο 

υποκατάςτθμα ςτεγάηεται ςε  κτίριο που  βρίςκεται επί τθσ οδοφ Σζρμα Ομονοίασ 

ςτθν πόλθ των ερρϊν. Παραχωρικθκε δωρεάν για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

τθσ επιχείρθςθσ .   

    10.Αλλα ςθμαντικά γεγονότα : 



     Από τθν λιξθ τθσ κλειόμενθσ  χριςθσ  1/1-31/12/2014 μζχρι τθν θμζρα ςφνταξθσ 

τθσ παροφςασ ζκκεςθσ  δεν ςυνζβθςαν άλλα ςθμαντικά γεγονότα που κα ζπρεπε να 

αναφερκοφν εδϊ και θ όλθ πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ βαίνει ομαλά. 

 

 

                                             ΕΡΡΕ 3/4/2014 

                                    ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


