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Συνοπτικός Ισολογισμός
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

31/12/2019

31/12/2018

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια

13.340,81

8.623,09

Αποσβεσμένα

(6.135,36)

(2.195,20)

Απαιτήσεις

0,00

0,00

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

0,00

3.481,34

211.478,02

4.324,91

18.151,04

8.312,01

236.834,51

22.546,15

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

0

Κεφάλαια και αποθεματικά

212.160,00

24.000,00

(225.587,63)

(22.925,52)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

192.072,70

0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

58.189,44

21.471,67

236.834,51

22.546,15

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

01/01 -

03/08 -

31/12/2019

31/12/2018

33.667,50

5.000,00

(136.571,11)

0

(3.940,16)

(2.195,20)

Λοιπά έξοδα και ζημιές

(92.157,84)

(25.682,32)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

379,00

0,00

(4.039,50)

(48,00)

(202.662,11)

(22.925,52)

0,00

0

(202.662,11)

(22.925,52)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014 , όπως ισχύει)
ΤΗΣ
ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Άρθρο 29 παρ. 3(α-ε): Βασικές πληροφορίες της οντότητας.
Επωνυμία: ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A.E.
Διακριτικός τίτλος: FRACTIS Α.Ε.
Νομικός τύπος: AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς: 01/01/2019 – 31/12/2019
Διεύθυνση: Λ. Ποσειδώνος 51, ΤΚ 183 44, Μοσχάτο, Αττική
Αριθμός μητρώου ΓΕΜΗ: 147166901000
2. Άρθρο 29 παρ. 3(στ): Λειτουργία με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν συντρέχει περίπτωση διακοπής της δραστηριότητάς
της στο προσεχές διάστημα.
Την 31/12/19 συντρέχουν οι εξής συνθήκες:
•

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 είναι μικρότερο του ½ του μετοχικού κεφαλαίου
(συγκεκριμένα είναι αρνητικό), και συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
•
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 58.189,44, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων
ποσού € 229.629,06. Η Εταιρεία δηλαδή έχει σημαντικά θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά € 171.440, το οποίο προέρχεται κυρίως
από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη λήψη μακροπρόθεσμου δανεισμού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/4/2019, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 188.160 με την έκδοση 168 νέων ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10 και τιμή έκδοσης € 1.120. Κατά συνέπεια, το ποσό των € 1.680 λογίστηκε σε πίστωση του
λογαριασμού του μετοχικού κεφαλαίου, και το ποσό των €186.480 υπέρ του λογ/σμού «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση
υπέρ το άρτιο». Το μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον σε € 25.680, και διαιρείτε σε € 2.568 μετοχές με ονομαστική αξία
€ 10 ανά μετοχή.
•
Στις 16/4/2019 συνάφθηκε σύμβαση δανείου με την Gunnera Investments Ltd με τη δεύτερη να έχει καταβάλει τη πρώτη
εκταμίευση αξίας € 188.160 με επιτόκιο 3%. Το υπόλοιπο ποσό των €36.480 κατατέθηκε λανθασμένα και επιστράφηκε εντός
του 2020. Το ανώτατο ποσό που μπορεί η Εταιρία να δανειστεί στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε €688.160.
Σημειώνεται πως ο δανειστής έχει δικαίωμα μετατροπής του δανείου σε μετοχές στη λήξη του.
•
H Διοίκηση της Εταιρίας έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα, με στόχο συγκεκριμένες ενέργειες που θα διασφαλίσουν
τη βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων. Η εταιρία είναι σε φάση επενδύσεων ακόμα που αναμένεται να αποφέρουν
μελλοντικά αυξημένες ταμειακές εισροές και κέρδη για την Εταιρία.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει
(και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και
ρευστότητας της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών.

3. Άρθρο 29 παρ. 3(ζ): Αναφορά εφόσον η οντότητα βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Άρθρο 29 παρ. 3(η): Κατηγορία οντότητας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
Η οντότητα κατηγοριοποιείται ως πολύ μικρή σύμφωνα με το άρθρο 1 παργ.2.α & 2.β.

5. Άρθρο 29 παρ. 3(θ): Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Η Εταιρεία έχει προετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μέχρι σήμερα.

6. Άρθρο 29 παρ.16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς
οντότητες.
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
ή λειτουργία της Εταιρείας
Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των
ενοικίων που θα καταβληθούν τα προσεχή έτη:
31/12/2019

31/12/2018

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 1 έτος

21.773

21.600

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 2 με 5 έτη

55.642

77.400

ΣΥΝΟΛΟ

77.414

99.000

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 3/8-31/12/2018 και 2019, με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις
της να μην έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες και να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
τον χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
7. Άρθρο 29 παρ.25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

8. Άρθρο 29 παρ.34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής του παραγράφου 7 του άρθρου 16, δηλώνουν τη
συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν είναι:

i) Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (υπόδειγμα Β.5)
ii) Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες (υπόδειγμα Β.6)

9. Mεταγενέστερα γεγονότα
Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην Εταιρία:
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εταιρία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, δεδομένου ότι είναι νεοφυής και αναπτύσσει ακόμη
κύκλο εργασιών. Ωστόσο, η αναγκαστική αποφυγή επαφών λόγο των μέτρων που εφαρμόστηκαν από την πολιτεία, σε συνδυασμό με
την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, δυσχέραινε σημαντικότατα τις προσπάθειες της να αναπτύξει τις απαραίτητες
δραστηριότητες και να προβεί σε ενέργειες που βελτιώνουν τα λειτουργικά της αποτελέσματα.
Επίσης, είναι αδύνατον να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης που αναμένεται λόγω της πανδημίας, καθώς το οικονομικό
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας μπορεί να καταστεί εμπόδιο στην ανάπτυξη πελατείας και της γενικότερης δραστηριότητας
της Εταιρίας. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με μια πιθανή αύξηση της εγκληματικότητας
μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες, δεδομένου το αντικείμενου της Εταιρίας, τόσο σε επίπεδο προστασίας επικοινωνιών και ψηφιακών
συστημάτων όσο και στην φυσική προστασία.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 704724

Ο Λογιστής

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
ΑΜ.Αδ.122055 Α’ τάξης
Ντάντις Τατιάνα

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, και
αποτελούνται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία
15/9/2020.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Γαρμπής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011

