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MOBILBEEEP ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                 Σελίδα  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2019 2018 

      
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια 118.755,92  118.755,92  

Μείον: αποσβεσμένα ενσώματα παγία (118.755,88) (112.570,25) 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 830,46  830,46  

Μείον: αποσβεσμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία (830,46) (830,46) 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 0,04  6.185,67  

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες  529,18  529,18  

Λοιπές απαιτήσεις 2.448,14 56.817,08  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  30.134,92  32.810,75  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  33.112,24 90.157,01  

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.112,28 96.342,68  

      

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια      

Εταιρικό κεφάλαιο 620.100,00  620.100,00  

Τακτικό αποθεματικό 480,00  480,00  

Λοιπά αποθεματικά (6.000,00) (6.000,00) 

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (609.144,86) (557.815,53) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.435,14 56.764,47  

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές 27.677,14 39.578,21  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 27.677,14 39.578,21  

      

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 33.112,28 96.342,68 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2019 2018 

      

Κύκλος εργασιών     

Κύκλος εργασιών -  -  

Σύνολο κύκλου εργασιών -  -  

      

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - (66.887,00) 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (6.185,63) (9.279,67) 

Λοιπά έξοδα (45.141,15) (7.131,70) 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (2,55) (5,90) 

Ζημιές προ φόρων (51.329,33) (83.304,27) 

      

Φόρος εισοδήματος -  -  

Ζημιές χρήσης μετά από φόρους  (51.329,33) (83.304,27) 

 

Οι σημειώσεις στη σελίδα 3 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

H Mobilbeeep Μ.Ε.Π.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εδρεύει στην Ελλάδα, 23ο Χλμ Ε/Ο Αθηνών - 

Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής, Τ.Κ. 145 65. 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε τον Ιούνιο του 2005 με κύριο καταστατικό σκοπό την εμπορία χονδρικώς και λιανικώς 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών και οργάνων, περιλαμβανομένων και ασυρματικών και ενσυρματικών 

συσκευών επικοινωνίας και γενικά τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού και συναφών ειδών και την 

αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης δραστηριότητα της Εταιρείας είναι και η 

οργάνωση δικτύου συνεργατών, με παρόχους κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και Internet. 

 

Ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 006285901000. Η Εταιρεία ταξινομείται στην κατηγορία 

της πολύ μικρής οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014. 

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ’ 

εφαρμογή του Νόμου 4308/2014. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με βάση την αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

3. Δεσμεύσεις/Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση γραφείου με μηνιαίο μίσθωμα 

132,62 € και αποθήκης με μηνιαίο μίσθωμα 95,12 €, οι οποίες λήγουν στις 30/06/2023 και 31/12/2025 αντίστοιχα. 

 

Δεν υπάρχουν, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό. 

 

4. Παροχές προς τη διοίκηση 

Δεν έχουν καταβληθεί προκαταβολές ή/και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ. και δεν έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για 

λογαριασμό τους. 

 

5. Επιλογή σύνταξης συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Η Εταιρεία έκανε χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Νόμου 4308/2014 και κατάρτισε συνοπτικό Ισολογισμό 

και Κατάσταση Αποτελεσμάτων και βάσει των οριζόμενων στο Άρθρο 30, παράγραφος 8 παρείχε μόνο τις 

πληροφορίες των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του Άρθρου 29. 

 

6. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Εταιρικό κεφάλαιο: Ευρώ 620.100 

Ιδία κεφάλαια: Ευρώ 5.435,14 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό 

(1/2) του κεφαλαίου και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Ν. 4548/2018. Η μητρική 

εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εφόσον προκύψει ανάγκη για να συνεχίσει 

η Εταιρεία απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της. 

 

Αγ. Στέφανος 22/06/2020 

 

Ο Διαχειριστής  Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

   

Κωνσταντίνος Βούζας  Αναστάσιος Καπενής 

ΑΔΤ ΑΚ 517948  ΑΔΤ ΑΚ 618263 

  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0086190 

 


