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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«V.K. COMPANY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «V.K. COMPANY - 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2015 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 
σχετικό προσάρτημα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «V.K. COMPANY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

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 
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V.K. COMPANY AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (13/2/2015 - 31/12/2015)  
 Αρ. ΓΕΜΗ 133445201000 
           
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 

 
2015 

 Ενσώματα πάγια 3, 6 
   

 
Λοιπός εξοπλισμός 

  
2.286,61 

 Σύνολο  
  

2.286,61 
 

Άυλα πάγια στοιχεία 3, 6 
   

 
Λοιπά άυλα 

  
142,22 

 Σύνολο 
  

142,22 
 

      Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 3, 6 
 

45.000,00 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
    

 
Δάνεια και απαιτήσεις 

  
4.205,00 

 Σύνολο 
  

4.205,00 
 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
  

51.633,83 
 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    Αποθέματα 
    

 
Εμπορεύματα 

  
57.242,57 

 
 

Προκαταβολές για αποθέματα 
  

123.686,14 
 Σύνολο 

  
180.928,71 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

    
 

Εμπορικές απαιτήσεις 
  

860.214,02 
 

 
Λοιπές απαιτήσεις 

  
67.548,67 

 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  

119.382,81 
 Σύνολο 

  
1.047.145,50 

 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

  
1.228.074,21 

 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό) 

  
1.279.708,04 
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      Καθαρή θέση 
    

Καταβλημένα κεφάλαια 
    

 
Κεφάλαιο 

  
50.000,00 

 Σύνολο 
  

50.000,00 
 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
    

 
Αποτελέσματα εις νέο 

  
28.753,63 

 Σύνολο 
  

28.753,63 
 

Σύνολο καθαρής θέσης 
  

78.753,63 
 

Υποχρεώσεις 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
200.000,00 

 Σύνολο 
  

200.000,00 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

 
Εμπορικές υποχρεώσεις 

  
185.911,26 

 
 

Φόρος εισοδήματος 
  

24.597,87 
 

 
Λοιποί φόροι και τέλη 

  
9.590,07 

 
 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
  

12.871,68 
 

 
Λοιπές υποχρεώσεις 

  
767.983,53 

 Σύνολο 
  

1.000.954,41 
 

Σύνολο υποχρεώσεων 
  

1.200.954,41 
 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 
  

1.279.708,04 
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V.K. COMPANY AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 
     
    2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   3.055.791,59 
Κόστος πωλήσεων   -2.527.044,98 
Μικτό αποτέλεσμα   528.746,61 
Έξοδα διοίκησης   -214.818,95 
Έξοδα διάθεσης   -244.529,34 
Λοιπά έξοδα και ζημιές   -15,94 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   8,00 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   69.390,38 
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα   0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -16.038,88 
Αποτέλεσμα προ φόρων   53.351,50 
Φόροι εισοδήματος   -24.597,87 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   28.753,63 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων  

της 
31ης Δεκεμβρίου 2015 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία (παρ. 3 άρθρου 29) 
α) Επωνυμία: V.K. COMPANY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 

«V.K.C A.E» 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 13.2.2015 - 31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Νάξου 12, Χαλάνδρι  Αττικής, Τ.Κ. 15238 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 133445201000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία την παρούσα χρήση κλείνει την 1η εταιρική χρήση και έχει συντάξει τις 
οικονομικές της καταστάσεις και το παρόν προσάρτημα ως μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί 
το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας (παρ. 4 άρθρου 29) 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε 
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 
αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται 
με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 
αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται 
με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
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3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον 
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια 
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα-
μεταφοράς ατόμων 16% 

(3) Μεταφορικά μέσα-
φορτηγά 12% 

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(5)  Λοιπός εξοπλισμός 10% 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που η αξία κτήσης των είναι ίση ή μικρότερη 
του ποσού των 1.500,00 ευρώ αποσβένονται κατά 100% στη χρήση που 
αποκτώνται. 

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι 
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που 
ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%). 

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται 
στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν 
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 
απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο 
χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά 
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την 
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται 
στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 
μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 
είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι 
λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες 
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως 
έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια 
όργανα αυτών. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και 
απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 
είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
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8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και 
τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες 
ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη 
αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Η 
ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, 
αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 
πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα 
αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά 
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη 
παρουσίαση.  

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο 
κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης 
(καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος 
κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 
δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 
αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη 
αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη 
νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον 
διακανονισμό τους. 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 
επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται 
ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις 
αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην 
ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα 
της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως 
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 
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μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 
επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον 
διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή 
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει 
βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται 
στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 
την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή 
και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν 
αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό 
ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει 
ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης 
σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην 
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα 
δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών 
όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της 
αρχής του δουλευμένου. 

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική 
αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία 
κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα 
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της 
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, 
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό 
νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία 
διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή 
κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, 
αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: 
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α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων 
και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά 
την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί 
των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο 
στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την 
περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές 
δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

4. Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προκειμένου να 
επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 6 
του άρθρου 29) 

Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή 
μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης 
παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί 
επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.  

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7 του άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που να σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 
6. Πληροφορίες, υπό μορφή πίνακα, σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία (παρ. 8 του άρθρου 29) 

Πίνακας μεταβολών πάγιων στοιχείων 

Ενσώματα πάγια στοιχεία ιδιοχρησιμοποιούμενα 

  Λοιπός εξοπλισμός 
Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 13.2.2015 0,00 
Προσθήκες περιόδου 16.204,32 
Μειώσεις περιόδου 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2015 16.204,32 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 13.2.2015 0,00 
Αποσβέσεις περιόδου 13.917,71 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2015 13.917,71 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 2.286,61 
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Πίνακας μεταβολών πάγιων στοιχείων  

 Άυλα πάγια στοιχεία 

  Λοιπά άυλα στοιχεία 
Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 13.2.2015 0,00 
Προσθήκες περιόδου 3.840,00 
Υπόλοιπο 31.12.2015 3.840,00 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 13.2.2015 0,00 
Αποσβέσεις περιόδου 3.697,78 
Υπόλοιπο 31.12.2015 3.697,78 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 142,22 

Σημείωση: Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού 45.000,00 για το έτος 2015 αφορά προκαταβολή σε 
προμηθευτή για την προμήθεια μηχανημάτων που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί 
εντός του έτους 2016.  

 
7. Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

8. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 του άρθρου 29) 
Δεν υπάρχουν. 

 

9. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

 
10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
(παρ. 17 άρθρου 29) 
          Οι αγορές εμπορευμάτων (ανακυκλώσιμου χαρτιού) ανήλθαν σε ποσό ευρώ 
2.514.235,82. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων (ανακυκλώσιμου χαρτιού) ανήλθαν σε 
ποσό ευρώ 3.055.791,59. 

          Το κόστος για αμοιβές προσωπικού ανήλθε σε ποσό ευρώ 152.649,22 ενώ τα 
υπόλοιπα έξοδα ανήλθαν σε ποσό ευρώ 392.797,68 από τα οποία ποσό ευρώ 
146.937,11 αφορούσε κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
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12. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 13/2/2015-
31/12/2015 ανήλθε σε 4 άτομα. 

 

13. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(παρ. 25 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

Χαλάνδρι, 26 Απριλίου 2016 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ 
 ΑΔΤ : ΑΙ 030531 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΑΔΤ ΑΚ 513352 

  

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ 
ΑΔΤ ΑΒ 241398 

Α.Α. Ο.Ε.Ε.  21761   
Α΄ΤΑΞΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 13 σελίδες είναι αυτό 
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 29481 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλοςτης Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 


