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1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στην κατωτέρω δήλωση η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν. 

4308/2014, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:  

 Γρηγόρης Σαράντης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

 Γιώργος Μπετχαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» (εφεξής «η 

Εταιρία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε οι 

συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014. 

 

Χαλάνδρι, 27 Μαΐου 2016 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος   Μέλος του ΔΣ 

 

 

 

 

Γρηγόρης Σαράντης 

  

 

 

 

 

Γιώργος 

Μπετχαβάς 

Α.Δ.Τ. Χ 080619   Α.Δ.Τ. ΑΜ 169006 
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2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2015 

και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920. 

Στην διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο κύκλος εργασιών από την  

δραστηριότητα της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 23.849.544.35 € έναντι 23.533.543,91 € 

του προηγούμενου έτους, σημείωσε δηλαδή αύξηση 1,34% .  

Η  χρήση 2015 έκλεισε με κέρδη προ φόρων ύψους 2.324.517,56€, έναντι κερδών ύψους 

1.990.140,62 € για τη χρήση 2014, με ποσοστιαία αύξηση 16,80%. 

Η πορεία της Εταιρίας για την χρήση που τελείωσε εν μέσω της συνεχιζόμενης  δυσχερούς 

οικονομικής συγκυρίας, συνέχισε για τρίτη χρονιά ανοδική, εμφανίζοντας κέρδη, αφού η 

Διοίκηση είχε ήδη λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε η χρήση 2015 να κλείσει κερδοφόρα, 

περιορίζοντας κατά το δυνατόν τον αρνητικό αντίκτυπο του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι 

βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως 

εξής:  
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Δείκτης Βάση Υπολογισμού 2015 2014

Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας

1 Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.289.153,42 15.073.178,69

(Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.206.044,05 10.618.320,09

2 Άμεση Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα 11.999.990,58 12.516.592,61

Quick Ratio (Acid Test) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.206.044,05 10.618.320,09

Δείκτες δραστηριότητας

3 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων Κόστος πωλήσεων 12.980.527,31 13.334.472,27

(φορές τον χρόνο) Υπόλοιπο αποθεμάτων 3.289.162,84 2.556.586,08

4 Περίοδος διακράτησης αποθεμάτων 365 ημέρες 365,00 365,00

(ημέρες) Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 3,95 5,22

5 Περίοδος είσπραξής απαιτήσεων Υπόλοιπο πελατών 3.855.040,73 6.303.874,66

(ημέρες) Πωλήσεις επί πιστώσει 13.516.035,82 14.437.127,54

6 Περίοδος πληρωμής υποχρεώσεων Υπόλοιπο προμηθευτών 1.397.170,23 3.150.657,76

(ημέρες) Αγορές επί πιστώσει 12.980.527,31 13.334.472,27

Δείκτης βιωσιμότητας

7 Δανεισμός προς Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμος δανεισμός 2.220.000,00 2.980.000,00

Ίδια κεφάλαια 5.714.575,47 4.113.109,67

8 Συνολικό Δανεισμός προς Ίδια κεφάλαια Συνολικός δανεισμός 5.259.083,11 5.133.064,94

Ίδια κεφάλαια 5.714.575,47 4.113.109,67

9
 Ίδια κεφάλαια προς συνολικές 

υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια 5.714.575,47 4.113.109,67

Σύνολο υποχρεώσεων 12.725.804,05 13.891.320,09

10
 Κεφάλαιο κίνησης προς κυκλοφορούν 

ενεργητικό
Κεφάλαιο κίνησης 5.083.109,37 4.454.858,60

Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.289.153,42 15.073.178,69

Δείκτες αποδοτικότητας

8 Ταχύτητα κυκλοφορίας απασχολούμενων Πωλήσεις 23.849.544,35 23.533.543,91

κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμος δανεισμός 7.934.575,47 7.093.109,67

9 Return on shareholders’ funds Αποτέλεσμα προ φόρων 2.324.517,56 1.990.140,62

(ROE) Ίδια κεφάλαια 5.714.575,47 4.113.109,67

10 Μικτό περιθώριο Μικτό αποτέλεσμα 10.869.017,04 10.199.071,64

Πωλήσεις 23.849.544,35 23.533.543,91

11 Περιθώριο κέρδους Αποτέλεσμα χρήσης 1.601.465,80 1.474.815,25

Πωλήσεις 23.849.544,35 23.533.543,91
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, σας γνωρίζουμε ότι για τη χρήση του 

2015: 

 

α) Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα .  

β) Η Εταιρία δεν κατέχει  συνάλλαγμα. 

γ) Η Εταιρία δεν κατέχει  ακίνητα.   

δ) Η Εταιρία διατηρεί τα εξής υποκαταστήματα την 31/12/2015:  

 

  Περιγραφή Διεύθυνση Χρήση υποκ/τος 

1 Factory Αεροδρομίου  Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος  Κατάστημα  

2 Golden Hall Λ. Κηφισίας 37Α Κατάστημα 

3 Πάτρα Ρήγα Φεραίου 78 Κατάστημα 

4 Γλυφάδα Ι. Μεταξά 14 Κατάστημα 

5 The Mall Athens Denim Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι   Κατάστημα  

6 The Mall Athens SW Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι   Κατάστημα  

7 Ασπρόπυργος Ασπρόπυργος  (Θέση ΚΥΡΙΛΛΟΣ) Αποθήκη 

8 Ηράκλειο Κρήτης Λ. Καλοκαιρινού 15-17 Κατάστημα 

9 Θεσσαλονίκη Τσιμισκή 73 Κατάστημα 

10 Βόλος Σπ. Σπυρίδη 56 Κατάστημα 

11 Mediterranean Cosmos  11ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Κατάστημα 

12 Factory Πειραιώς Λ. Αθηνών - Πειραιώς 76 Κατάστημα 

13 One Salonica  Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη – Θεσ/νίκη  Κατάστημα  

14 Mc Arthur Glen 

Οικοδομικό τετράγωνο Ε 71, περιοχή Γυαλού, 

Σπάτα  
Κατάστημα 

 

ε) Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

Χαλάνδρι, 27 Μαΐου 2016 

 

Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

του Δ.Σ 

Το μέλος του Δ.Σ Η Λογίστρια  

  

 

   

  

 

Γρηγόρης Σαράντης Γιώργος Μπεχταβάς Δήμητρα Χατζοπούλου 

Α.Δ.Τ. Χ 080619 Α.Δ.Τ. ΑΜ 169006 Α.Δ.Τ. ΑΙ 053421 

  Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 65192 
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3. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης 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. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρία δεν έχει προβεί 
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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 που μνημονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

Εταιρίας «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

 

 

 

 

 
 

         
 
         BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
         Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 153 43 
         ΑΜ ΣΟΕΛ:  173 

 
 

Αγία Παρασκευή, 30/05/2016 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
 
 

Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 36121 
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4. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 

είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» την 27/05/2016 και θα δημοσιοποιηθούν με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sarkk.gr.  
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Ποσά σε € Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 3.1 1.425.154,76 1.368.343,82

Λοιπός εξοπλισμός 3.1 1.238.079,46 943.573,17

Σύνολο 2.663.234,22 2.311.916,99

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 3.2 57.445,24 188.799,44

Σύνολο 57.445,24 188.799,44

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 3.3 307.093,87 307.093,87

Λοιπά 3.4 123.452,77 123.440,77

Σύνολο 430.546,64 430.534,64

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 3.250.839,90 2.496.380,17

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 11.842,20 0,00

Λοιπά αποθέματα 26.480,74 60.205,91

Σύνολο 3.289.162,84 2.556.586,08

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 3.5 7.990.722,39 10.351.377,62

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 15.959,09 2.615,14

Λοιπές απαιτήσεις 3.6 1.340.364,50 810.762,40

Προπληρωμένα έξοδα 31.140,10 36.747,73

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.6 2.621.804,50 1.315.089,72

Σύνολο 11.999.990,58 12.516.592,61

Σύνολο κυκλοφορούντων 15.289.153,42 15.073.178,69

Σύνολο ενεργητικού 18.440.379,52 18.004.429,76
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Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 3.7 3.696.091,56 3.696.091,56

Σύνολο 3.696.091,56 3.696.091,56

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 889.465,82 821.296,82

Αποτελέσματα εις νέο 1.129.018,09 -404.278,71

Σύνολο 2.018.483,91 417.018,11

Σύνολο καθαρής θέσης 5.714.575,47 4.113.109,67

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 299.760,00 293.000,00

Σύνολο 299.760,00 293.000,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 3.8 2.220.000,00 2.980.000,00

Σύνολο 2.220.000,00 2.980.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 3.8 2.279.083,11 1.393.064,94

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 3.8 760.000,00 760.000,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.9 1.397.170,23 3.150.657,76

Φόρος εισοδήματος 932.340,46 716.122,05

Λοιποί φόροι και τέλη 3.11 372.711,31 264.923,72

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 186.845,73 161.531,36

Λοιπές υποχρεώσεις 3.10 4.214.800,82 4.143.454,72

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 63.092,39 28.565,54

Σύνολο 10.206.044,05 10.618.320,09

Σύνολο υποχρεώσεων 12.725.804,05 13.891.320,09

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 18.440.379,52 18.004.429,76

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε € Σημείωση
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.12 23.849.544,35 23.533.543,91

Κόστος πωλήσεων -12.980.527,31 -13.334.472,27

Μικτό αποτέλεσμα 10.869.017,04 10.199.071,64

Λοιπά συνήθη έσοδα 235.828,36 150.753,64

Σύνολο 11.104.845,40 10.349.825,28

Έξοδα διοίκησης 3.13 -1.517.450,29 -1.629.642,28

Έξοδα διάθεσης 3.14 -6.656.462,78 -5.821.890,57

Λοιπά έξοδα και ζημιές -9.827,25 -28.269,46

Λοιπά έσοδα και κέρδη 63.304,01 29.896,12

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.984.409,09 2.899.919,09

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.15 10.771,87 22.959,25

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.15 -670.663,40 -932.737,72

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.324.517,56 1.990.140,62

Φόροι εισοδήματος 3.16 -723.051,76 -515.325,37

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.601.465,80 1.474.815,25
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Ποσά σε € Κεφάλαιο

Αποθεματικά 

νόμων και 

κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2014 3.545.622,36 779.760,62 150.469,20 -1.837.557,76 2.638.294,42

Εσωτερικές μεταφορές 150.469,20 41.536,20 -150.469,20 -41.536,20 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.474.815,25 1.474.815,25

Υπόλοιπο 31.12.2014 3.696.091,56 821.296,82 0,00 -404.278,71 4.113.109,67

Εσωτερικές μεταφορές 68.169,00 -68.169,00 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.601.465,80 1.601.465,80

Υπόλοιπο 31.12.2015 3.696.091,56 889.465,82 0,00 1.129.018,09 5.714.575,47

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015 

περιλαμβάνουν τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»  (εφεξής η «Εταιρία»). 

Η Εταιρία «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» με το διακριτικό τίτλο «SARKK ΑΕ», που αποδίδεται 

ξενόγλωσσα και για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε πιστή μετάφραση 

«SARKK SA». Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124189401000 και Μ.Α.Ε 40614/1ΝΤ/Β/98/0050. 

Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στην οδό Τζαβέλλα 67 & Λ. Μεσογείων, 152 31 

Χαλάνδρι, τηλ. 211-1764600 και έδρα της είναι ο Δήμος Χαλανδρίου.  

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις μεσαίες 

οντότητες. 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2015, που καλύπτουν την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν 

συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπείς με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 

31/12/2014. Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης 

και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ 

συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και 

εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον ν. 

4308/2014. 

2.2. Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στα ΕΛΠ αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2014. Οι τελευταίες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονταν από το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. ν. 

2190/1920 (όπως ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4308/2014) συντάχθηκαν και 

δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

(χρήση 2014).  

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, η Εταιρία συντάσσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4308/2014. 

Η Εταιρία εφάρμοσε το άρθρο 34 του ν. 4308/2014 «Πρώτη Εφαρμογή» στη σύνταξη των 

συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ.  
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Όλες οι προσαρμογές της πρώτης εφαρμογής έγιναν επί των κονδυλίων της 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31/12/2013, (ο οποίος αποτέλεσε και τον Ισολογισμό 

μετάβασης στα ΕΛΠ), όπως είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγουμένως τηρούμενα 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοστούν οι οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2014 ώστε να είναι συγκρίσιμες και σύμφωνες με τις νέες αρχές. 

Οι διαφορές προσαρμογής στα ΕΛΠ παρουσιάζονται στην σημείωση 3.21. 

2.3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαΐου 2016. 

2.4. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

2.4.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσματικούς λογαριασμούς όταν αυτές 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιμα για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται και υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής: 

Περιγραφή Ωφέλιμη ζωή

Κτιριακές εγκαταστάσεις 10 - 20 έτη

Μεταφορικά μέσα 8 έτη

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 - 10 έτη  

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό 

εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει 

ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία του και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, σχηματίζεται 
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πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να 

απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό όταν διατίθενται ή όταν 

δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος 

από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και 

καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.4.2. Ασώματα περιουσιακά στοιχεία   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος 

τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται 

στο κόστος απόκτησης τους που περιλαμβάνει τη τιμή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς 

δασμούς, τους μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη που 

απαιτείται για να φέρει το άυλο στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

δαπάνες απομείωσης της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους με την σταθερή μέθοδο. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή 

δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά 

του με τη λογιστική του αξία ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο μπορεί να έχει 

υποστεί απομείωση αξίας. Όταν η ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εφάρμοσε την απαλλαγή κατά την 1η εφαρμογή όπως ορίζεται στην 

παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014, αναφορικά με την κατηγορία «Έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως».    

2.4.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα 

αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 4308/2014. 

2.4.4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης του τελικού 

αποθέματος προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. 
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2.4.5. Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες)  

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από 

απομειώσεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων (bad debt provision) 

διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου 

ποσού.   

2.4.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά, 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών και 

βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 

συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο 

μεταβολής της αξίας τους.  

2.4.7. Μισθώσεις 

 Η Εταιρία ως Μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρία όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από 

την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 

αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και 

των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής 

των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσης τους αν δεν υπάρχει καμία εύλογη 

βεβαιότητα ότι μέχρι την λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής θα αποκτήσει την 

κυριότητα του στοιχείου. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και 

τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 Η Εταιρία ως εκμισθωτής 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση 

στη μίσθωση καταχωρείται ως απαίτηση. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 

ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. 
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Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) 

αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

2.4.8. Δανεισμός  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. Οι 

προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρία έχει την 

υποχρέωση να τα εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

2.4.9. Φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρίας, 

όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και 

υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

2.4.10. Παροχές στο προσωπικό  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση υπολογίζονται 

στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

2.4.11. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό 

της υποχρέωσης. 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Η διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού την 

ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων και αναπροσαρμογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 
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Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

2.4.12. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων  

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα 

παρακάτω:   

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. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 

σχέση με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, στη 

καθαρή λογιστική αξία του χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 

Έσοδα από μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

2.4.13. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται 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 επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται με την 

ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

2.4.14. Διανομή μερισμάτων  

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 
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3. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

3.1. Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα: 

Ποσά σε € Ακινήτα Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος 3.816.721,68 3.063.794,16 6.880.515,84

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -2.243.501,09 -2.066.773,79 -4.310.274,88

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2014 1.573.220,59 997.020,37 2.570.240,96

Προσθήκες 0,00 101.234,88 101.234,88

Πωλήσεις / Καταστροφές παγίων -4.930,04 -533.740,33 -538.670,37

Δαπάνη απόσβεσης -204.829,26 -190.952,82 -395.782,08

Αποσβέσεις πωληθέντων / 

κατεστραμμένων παγίων 
4.882,53 570.011,07 574.893,60

Κόστος 3.811.791,64 2.631.288,71 6.443.080,35

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -2.443.447,82 -1.687.715,54 -4.131.163,36

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2014 1.368.343,82 943.573,17 2.311.916,99

Προσθήκες 454.651,05 506.013,74 960.664,79

Πωλήσεις / Καταστροφές παγίων 0,00 -68.153,40 -68.153,40

Δαπάνη απόσβεσης -397.840,11 -209.536,75 -607.376,86

Αποσβέσεις πωληθέντων / 

κατεστραμμένων παγίων 
0,00 66.182,70 66.182,70

Κόστος 4.266.442,69 3.069.149,05 7.335.591,74

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -2.841.287,93 -1.831.069,59 -4.672.357,52

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2015 1.425.154,76 1.238.079,46 2.663.234,22

 

Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

3.2. Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Στα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται και έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκαταστάσεως ποσού ευρώ 24.991,55 (2014: ευρώ 30.933,33) για τα οποία η 

διοίκηση της Εταιρίας εφάρμοσε την απαλλαγή κατά την 1η εφαρμογή όπως ορίζεται στην 

παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014.    

3.3. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Η Εταιρία κατά τη διάρκεια της προηγούμενη χρήσης (2014), απέκτησε συμμετοχή με 

ποσοστό 100%, αξίας ευρώ 307.093,87, στη Βουλγάρικη εταιρία «SARKK BULGARIA LTD».  

3.4. Λοιπά 

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων και παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας.  
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3.5. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Εμπορικές απαιτήσεις

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 3.240.396,96 2.949.775,48

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 49.358,64 2.151.599,87

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 5.668.680,45 6.217.715,93

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -967.713,66 -967.713,66

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 7.990.722,39 10.351.377,62

Λοιπές απαιτήσεις

Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβολές φόρου / 

Λοιπές απαιτήσεις
723.436,03 410.233,08

Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων
1.122,38 226,82

Λοιποί χρεώστες 615.806,09 400.302,50

Λοιπές απαιτήσεις 1.340.364,50 810.762,40

Σύνολο 9.331.086,89 11.162.140,02

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη 

αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν 

καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία 

τους. Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για 

τυχόν απομείωσή τους.  

3.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Εταιρίας αναλύονται στον επόμενο πίνακα:  

Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Ταμείο μετρητών 78.680,60 63.856,13

Καταθέσεις όψεως:

Σε ευρώ 2.543.123,90 1.251.233,59

Σύνολο 2.621.804,50 1.315.089,72
 

3.7. Ανάλυση καταβλημένων κεφαλαίων 

Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε ποσό 

3.696.091,56 ευρώ και διαιρείται σε 1.257.174 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 
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3.8. Δανεισμός 

Ο δανεισμός της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια 2.220.000,00 2.980.000,00

2.220.000,00 2.980.000,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια  - βραχυπρόθεσμο στοιχείο 760.000,00 760.000,00

Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών 2.279.083,11 1.393.064,94

3.039.083,11 2.153.064,94

 

Σύνολο δανεισμού 5.259.083,11 5.133.064,94
 

3.9. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες 803.074,35 3.136.080,67

Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 514.937,15 0,00

Επιταγές πληρωτέες 79.158,73 14.577,09

Σύνολο 1.397.170,23 3.150.657,76

 

3.10. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Βραχυπρόθεσμες

Προκαταβολές πελατών 4.135.681,66 4.047.502,96

Λοιπές 79.119,16 95.951,76

Σύνολο 4.214.800,82 4.143.454,72
 

 

3.11. Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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Ποσά σε € 31.12.2015 31.12.2014

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 303.752,00 207.927,18

Φορος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 56.841,97 45.363,45

Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων 825,86 1.261,67

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές 11.291,48 10.371,42

Σύνολο 372.711,31 264.923,72
 

3.12. Καθαρές πωλήσεις 

Οι καθαρές πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε €

Σε εξωτερικούς 

πελάτες

Σε πελάτες - 

συνδεδεμένες 

οντότητες

Σε εξωτερικούς 

πελάτες

Σε πελάτες - 

συνδεδεμένες 

οντότητες

Ελλάδα 21.696.570,52 1.998,39 19.091.252,77 0,00

Λοιπές Χώρες 2.005.119,95 145.855,49 1.318.159,86 3.124.131,28

Σύνολο 23.701.690,47 147.853,88 20.409.412,63 3.124.131,28

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

 

 

3.13. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 895.063,51 655.775,69

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 143.725,44 106.240,23

Παροχές τρίτων 172.166,02 131.011,80

Φόροι-Τέλη 20.065,38 12.436,57

Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα 259.262,67 291.493,48

Αποσβέσεις 27.167,27 14.970,85

Λοιπά 0,00 417.713,66

Σύνολο 1.517.450,29 1.629.642,28
 

 

 

 

3.14. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.791.259,16 2.469.744,12

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 703.988,37 541.831,51

Παροχές τρίτων 1.635.541,23 1.589.498,41

Φόροι-Τέλη 47.503,42 50.401,03

Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα 756.212,88 651.979,57

Αποσβέσεις 721.957,72 518.435,93

Σύνολο 6.656.462,78 5.821.890,57  

3.15. Τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Τόκοι καταθέσεων 10.771,87 22.959,25

Σύνολο 10.771,87 22.959,25  

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Τόκοι ομολογιακών δανείων 224.009,07 291.353,35

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων 416.409,57 619.090,55

Προμήθειες τραπεζικών εργασιών 17.809,54 15.373,77

Λοιπά έξοδα τραπεζών 12.435,22 6.920,05

Σύνολο 670.663,40 932.737,72

 

3.16. Φόροι εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρίας για την χρήση ανέρχεται σε ποσό ευρώ 723.051,76 

(2014: ευρώ 515.325,37). 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. O έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

3.17. Απασχολούμενο προσωπικό 

Ο αριθμός και το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού αναλύεται ως εξής: 
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Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Mισθοί, ημερομίσθια και λοιπές παροχές 2.876.809,76 2.368.457,14

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 686.784,28 609.241,56

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 6.760,00 37.000,00

Σύνολο 3.570.354,04 3.014.698,70

Αριθμός εργαζομένων 158 140  

3.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Παροχές σε Διευθυντικά Στελέχη 

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2015

01.01 - 

31.12.2014

Bραχυπρόθεσµες παροχές

  - Μισθοί, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβές 

επιβράβευσης και αμοιβές ΔΣ
606.407,86 405.948,00

 - Αμοιβές σε είδος και λοιπές παροχές 100.442,86 33.127,46

Σύνολο 706.850,72 439.075,46

 

 

Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες 

Ποσά σε € 2015 2014

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 33.447,72 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 114.406,16 3.124.131,28

147.853,88 3.124.131,28

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρικές 90.740,03 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 952.268,82 0,00

1.043.008,85 0,00

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Από θυγατρικές 37.787,72 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 11.570,92 2.151.599,87

49.358,64 2.151.599,87

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρικές 90.740,03 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 424.197,12 0,00

514.937,15 0,00
 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 SARKK ABEE       της 31ης Δεκεμβρίου 2015              

 Σελίδα 27 από 28 

 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά 

υπόλοιπα τέλους της περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 

μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για την 

περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για 

επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες. 

3.19. Μερίσματα / Αμοιβές ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την μη 

διανομή μερίσματος στους μετόχους. 

3.20. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. 

3.20.1. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις της Εταιρίας αναλύονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσά σε € 2015 2014

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης απαιτήσεων 1.762.806,33 1.178.039,67

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων 505.161,32 456.371,81

Σύνολο 2.267.967,65 1.634.411,48  

3.21. Ανάλυση προσαρμογών 1ης εφαρμογή των ΕΛΠ 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προσαρμογές εφαρμογής των ΕΛΠ, στην καθαρή θέση 

της Εταιρίας όπως αυτή διαμορφώνονταν σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές: 

Ποσά σε € 31.12.2014 31.12.2013

Καθαρή Θέση όπως είχε δημοσιευθεί σύμφωνα με τις 

προηγούμενες λογιστικές αρχές 
5.259.169,17 4.732.994,62

Προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια

Από προσαρμογή ωφέλιμης ζώης Περιουσιακών Στοιχείων -416.444,45 -1.190.985,15

Απομείωση αξίας απαιτήσεων -247.715,05 -647.715,05

Απομείωση αξίας αποθεμάτων -270.000,00 0,00

Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού  λόγω 

συνταξιοδότησης
-293.000,00 -256.000,00

Αναβολή διανομής με την έγκριση της ΤΓΣ 81.100,00 0,00

Σύνολο Προσαρμογών -1.146.059,50 -2.094.700,20

Καθαρή Θέση σύμφωνα με τις αρχές των ΕΛΠ 4.113.109,67 2.638.294,42  

Επιπρόσθετα, οι προσαρμογές εφαρμογής των ΕΛΠ, στα αποτελέσματα της Εταιρίας όπως 

αυτά διαμορφώνονταν σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Ποσά σε € 31.12.2014

Κέρδη μετά φόρων όπως είχε δημοσιευθεί σύμφωνα με τις 

προηγούμενες λογιστικές αρχές 
607.274,55

Προσαρμογές στα Αποτελέσματα Χρήσης

Από προσαρμογή ωφέλιμης ζώης Περιουσιακών Στοιχείων 774.540,70

Απομείωση αξίας απαιτήσεων 400.000,00

Απομείωση αξίας αποθεμάτων -270.000,00

Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού  λόγω 

συνταξιοδότησης
-37.000,00

Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων με τις αρχές των ΕΛΠ 1.474.815,25

 

3.22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρίας. 

 

 

 

 

 

Xαλάνδρι, 27 Μαΐου 2016 

 

Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

του Δ.Σ 

Το μέλος του Δ.Σ Η Λογίστρια 
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