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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 
 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ECOLINE 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 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. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται 
και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού € 
220.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την 
εκτίμησή μας ποσού € 60.000,00. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων της 
εταιρείας και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 60.000,00 και τα 
αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 20.000,00 και 
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€ 40.000,00 αντίστοιχα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί 
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν 
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 
για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και των πιθανών επιπτώσεων 
του θέματος 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 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,  11 Ιουλίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 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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ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  ) 

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     
Ακίνητα Δ1 19.645,92 23.573,32 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Δ1 129,82 271,84 
Λοιπός εξοπλισμός Δ1 12.374,01 11.842,16 

Σύνολο 32.149,75 35.687,32 

      
Άυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα Δ1 1.202,80 0,30 

Σύνολο 1.202,80 0,30 

      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Λοιπά 11.704,23 11.407,23 

Σύνολο 11.704,23 11.407,23 

      

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 45.056,78 47.094,85 

      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα     
Εμπορεύματα 804.163,02 898.218,41 

Σύνολο 804.163,02 898.218,41 

      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εμπορικές απαιτήσεις 1.977.398,24 2.341.482,68 
Λοιπές απαιτήσεις 96.782,23 127.189,84 
Προπληρωμένα έξοδα 2.087,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 103.662,61 92.203,66 

Σύνολο 2.179.930,08 2.560.876,18 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.984.093,10 3.459.094,59 

      

Σύνολο Ενεργητικού   3.029.149,88 3.506.189,44 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 
Καθαρή θέση       
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο   475.200,00 475.200,00 

Σύνολο   475.200,00 475.200,00 

        
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   52.339,39 52.339,39 
Αποτελέσματα εις νέο   -378.063,83 -333.501,03 

Σύνολο   -325.724,44 -281.161,64 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   149.475,56 194.038,36 

        
Προβλέψεις       
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Δ5 40.000,00 40.000,00 

Σύνολο   40.000,00 40.000,00 

        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα Δάνεια Δ2 2.365,00 30.697,00 

Σύνολο   2.365,00 30.697,00 

        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια   1.057.029,97 1.322.425,77 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Δ2 29.073,50 28.332,00 
Εμπορικές υποχρεώσεις   1.018.584,49 1.362.397,44 
Φόρος εισοδήματος   1.000,00 0,00 
Λοιποί φόροι και τέλη   216.759,36 173.325,75 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   30.980,04 51.384,64 
Λοιπές υποχρεώσεις   479.101,76 303.588,48 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   4.780,20 0,00 

Σύνολο   2.837.309,32 3.241.454,08 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.839.674,32 3.272.151,08 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   3.029.149,88 3.506.189,44 
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ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία την 31 Δεκεμβρίου 2015  

 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

  31/12/2015 31/12/2014 
      
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.005.576,82 3.126.187,17 
Κόστος πωλήσεων -1.822.677,49 -1.844.365,44 

Μικτό Αποτέλεσμα 1.182.899,33 1.281.821,73 

      
Λοιπά συνήθη έσοδα 34.365,84 7.823,23 

  1.217.265,17 1.289.644,96 
Έξοδα διάθεσης -780.271,70 -982.789,08 
Έξοδα διοίκησης -328.977,67 -327.596,35 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -28,21 -440,50 
Λοιπά έξοδα και ζημίες -8.834,30 -3.772,37 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 99.153,29 -24.953,34 

      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 257,85 937,50 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -142.973,94 -132.558,04 

Αποτέλεσμα προ φόρων -43.562,80 -156.573,88 

      

Φόροι εισοδήματος -1.000,00 0,00 

      

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -44.562,80 -156.573,88 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ 2015 

Γεωργίου Παπανδρέου 91,  15773 Ζωγράφου 
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

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

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας € 149.475,56. έχει γίνει κατώτερο από 

το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου € 475.200,00. 

 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση  θα προτείνει στην τακτική 

γενική συνέλευση την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, ήτοι τη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου με  συμψηφισμό μέρους του τακτικού αποθεματικού και των 

ζημιών εις νέον.    

Το ανωτέρω γεγονός με δεδομένο ότι η πορεία της εταιρείας αναμένεται να κινηθεί 

ανοδικά, εκτιμούμε ότι δεν συνιστά ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την δυνατότητα 

ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Οι εγκαταστάσεις και τα τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά 
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αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης που προκύπτει από τη διάρκεια 

της μίσθωσης η οποία ανέρχεται στα 6 έτη. 

2. 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) 

(3) 

Μεταφορικά μέσα Ι.Χ. 

Μεταφορικά μέσα Φορτηγά 

16% 

12% 

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(5)  Λοιπός εξοπλισμός             10% 

3. 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 αύλων 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. Η απόσβεση των λογισμικών 

προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 

έτη. 

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. 

4. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Λοιπά 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία») επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες 
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απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

5. 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. 

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα) επιμετρώνται 

στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του 

μέσου σταθμικού όρου. 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.  

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

8. 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. 

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη μεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

10. Οι 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. 

11. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 
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12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον 

διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες 

της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

15. 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.  

16. 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. Τα δικαιώματα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

17. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

18. Δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και 

τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άυλων παγίων. 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιόδου 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Κτίρια  
Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1.1.2014 129.009,69 28.920,10 151.827,50 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 8.244,35 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -4.461,00 
Υπόλοιπο 31.12.2014 129.009,69 28.920,10 155.610,85 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

      

Υπόλοιπο 1.1.2014 72.040,66 27.075,35 137.568,40 
Αποσβέσεις περιόδου 33.395,71 1.572,91 7.159,79 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -959,50 
Υπόλοιπο 31.12.2014 105.436,37 28.648,26 143.768,69 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2014 

23.573,32 271,84 11.842,16 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1.1.2015 129.009,69 28.920,10 155.610,85 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.074,32 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -1.951,99 
Υπόλοιπο 31.12.2015 129.009,69 28.920,10 158.733,18 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

      

Υπόλοιπο 1.1.2015 105.436,37 28.648,26 143.768,69 
Αποσβέσεις περιόδου 3.927,40 142,02 2.994,75 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -404,27 
Υπόλοιπο 31.12.2015 109.363,77 28.790,28 146.359,17 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 

19.645,92 129,82 12.374,01 
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Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων περιόδου 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Λοιπά άυλα 
στοιχεία 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2014 28.797,89 

Υπόλοιπο 31.12.2014 28.797,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2014 28.797,59 
Υπόλοιπο 31.12.2014 28.797,59 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,30 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2015 28.797,89 
Προσθήκες περιόδου 1.300,00 
Υπόλοιπο 31.12.2015 30.097,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2015 28.797,59 
Αποσβέσεις περιόδου 97,50 
Υπόλοιπο 31.12.2015 28.895,09 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 1.202,80 

 

2. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

 Στο λογαριασμό «Μακροπρόθεσμα Δάνεια» € 2.365,00 περιλαμβάνεται το 

μακροπρόθεσμο τμήμα τραπεζικών δανείων που έχει λάβει η εταιρεία. Το αντίστοιχο 

βραχυπρόθεσμο τμήμα € 29.073,50 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων». 

3. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 

άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

5. Προβλέψεις  

Το κονδύλιο «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους» ποσού € 40.000,00 αφορά 

πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει των 

προβλέψεων του νόμου 2112/20. 
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6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν. 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξεταστεί από 

τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. 

Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 

στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

7. Προτεινόμενη διάθεση κερδών(παρ. 19 άρθρου 29) 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. 

8. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 17 άτομα 

από τους οποίους οι 14 ήταν με πλήρη απασχόληση και οι 3 ήταν μισθωμένοι από 

εταιρεία μίσθωσης προσωπικού. 

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

Δεν υπάρχουν. 

10.    Πρώτη εφαρμογή 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Δεν υπήρξαν επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση 
απαλλαγών και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών 
προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες 
εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

 

 



 

 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ Λ

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως
Προσαρμογή υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε Λ

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ
   Α.Δ.Τ.ΑΒ 526300

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω
που αναφέρεται στην Έκθεση
2016. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνεργαζόμενοι
Μέλοςτης

15 

θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014

κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  

προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού 
υποχρεώσεων 

κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  

 

 

 
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ 526300 Α.Δ.Τ. ΑΗ 610765 Α.Δ.Τ. ΑΙ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 15 σελίδες
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία

Αθήνα,  11 Ιουλίου 2016 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
Μέλοςτης Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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31/12/2014 31/12/2013 

217.617,29 374.191,17 

-40.000,00 -40.000,00 
16.421,07 16.421,07 

194.038,36 350.612,24 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡ. 
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α Δ Τ. ΑΙ 026523  

σελίδες είναι αυτό 
ημερομηνία 28 Ιουνίου 


