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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13.2.2015 – 31.12.2015 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

  
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της 1ης εταιρικής χρήσης 13/02/2015-31/12/2015 της εταιρίας µας και να σας 
δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου επί των Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 2015 καταρτίστηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση πρέπει να µελετηθεί από κοινού µε τις Ετήσιες 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούµενες 
βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτηµα επί των Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων της 31 Δεκεµβρίου 2015. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας 
 

Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσεις κατά τη χρήση 2015 ανήλθε σε ποσό 
€ 3.055.791,59. Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 3.002.432,15. 

Κατά τη χρήση 2015 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, 
µικτό κέρδος € 716.384,85, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 53.351,50. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 214.818,95, τα έξοδα διάθεσης 
ανήλθαν σε ποσό € 244.529,34 και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 
16.038,88. 

 
2. Οικονοµική θέση της εταιρίας  

Παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κατά 
την πρώτη εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2015 (περίοδος 13/2/2015-31/12/2015) 
κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € 
78.753,63. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρίας για τη χρήση 2015 έχουν ως 
εξής: 

 
(α) Οικονοµικής διαρθρώσεως: 

 
31/12/2015 

   
 

  Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 1.228.074,21 = 95,97%     
Σύνολο ενεργητικού 1.279.708,04 

  
        Πάγιο ενεργητικό 51.633,83 = 4,03%  

 
  

Σύνολο ενεργητικού 1.279.708,04 
   

        Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

        Ίδια κεφάλαια 78.753,63 = 6,56% 
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Σύνολο υποχρεώσεων 1.200.954,41 
 

 

        Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

        Σύνολο υποχρεώσεων 1.200.954,41 = 93,85%     Σύνολο παθητικού 1.279.708,04 
 

 

        Ίδια κεφάλαια 78.753,63 = 6,2%  
 

  Σύνολο παθητικού 1.279.708,04 
  

        Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

        Ίδια κεφάλαια 78.753,63 = 152,52%     
Πάγιο ενεργητικό 51.633,83 

  
       

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας 
από τα Ίδια Κεφάλαια. 

        Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 1.228.074,21 

= 122,69%     Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 1.000.954,41 

  
        
Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 
 
β) Αποδόσεως και αποδοτικότητας : 

 
31/12/2015 

   
 

 
 

Αποτελέσµατα προ 
τόκων και φόρων 69.390,38 = 2,27% 

  
  Πωλήσεις αποθεµάτων 

& υπηρεσιών 3.055.791,59 
 

 

       
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό 
των τόκων και φόρων. 

       
 

Αποτελέσµατα προ 
φόρων 53.351,50 = 1,75% 

 
 

  
Σύνολο εσόδων 3.055.799,59 

 
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε 
τα συνολικά της έσοδα. 

       
 

Αποτελέσµατα προ 
φόρων 53.351,50 = 67,74% 

 
 

  
Ίδια κεφάλαια 78.753,63 
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Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας. 

      Μικτά αποτελέσµατα 528.746,61 
= 17,3%  

 

  Πωλήσεις αποθεµάτων 
& υπηρεσιών 3.055.791,59 

 
 

       
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 
πωλήσεων της εταιρείας. 

 
3. Προβλεπόµενη πορεία  

Η προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές 
συνθήκες  της αγοράς αναµένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Η εταιρία εκτίθεται σε 
διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο επιτοκίου και  κίνδυνο ρευστότητας αλλά σε µικρό βαθµό. Από τη Διοίκηση της 
εταιρίας θα ενταθούν οι προσπάθειες για την µείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρίας και 
την προώθηση των πωλήσεων. 
 

4. Κατεχόµενα χρεόγραφα 

Η εταιρία δεν κατείχε χρεόγραφα την 31.12.2015. 

 

5. Διαθέσιµο συνάλλαγµα 
 
            Η εταιρία δεν είχε τραπεζικές καταθέσεις και δάνεια σε Ξ.Ν. την 31.12.2015.  
 

6. Ακίνητα της εταιρίας 
 

Η εταιρία δεν διέθετε ακίνητα την 31.12.2015. 

 
7. Υποκαταστήµατα εταιρίας 

 
               Η εταιρία δεν διέθετε υποκαταστήµατα την 31.12.2015. 

 
8. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 

 
  Δεν υπάρχουν. 

 
9. Σηµαντικά «οψιγενή» γεγονότα 

 
Από της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων (31.12.15) δεν συνέβησαν 
γεγονότα που να επιδρούν σηµαντικά στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 
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10.  Οι λογιστικές αρχές  

 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσεως 13.2.2015 -31.12.2015, καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, 
αναφέρονται στο προσάρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης 
και είναι αυτές που απαιτούνται από το λογιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πλαίσια (Ν.4308/2014).  
 
Διανοµή αποτελεσµάτων 
 
Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη 
διάθεση των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 
 

 
31/12/2015 

Τακτικό Αποθεµατικό 1.893,98 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον 26.859,65 
Σύνολο 28.753,63 

 

 
Χαλάνδρι, 26 Απριλίου 2016 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. που αποτελείται από 4 
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 
6/05/2016. 

Αθήνα, 6 Μαΐου 2016 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 


