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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016  (Επισυνάπτεται ) 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Επισυνάπτεται ) 
Προσάρτημα (σημειώσεις)  επί  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων   της                                                          
.                                             31ης Δεκεμβρίου 2016.  
                        (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)  
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία  
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας  
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι  
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού  
6.(7) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
8.(10) Υποχρεώσεις  
9.(13) Προτεινόμενη διάθεση κερδών  
10.(14) Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο  
11.(15) Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου  
12(17) Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού  
13.(19) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων  
 
Προσάρτημα  (σημειώσεις)  επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της        
31ης Δεκεμβρίου 2016 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 
 
α) Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ   ΑΕ 
β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
γ) Περίοδος αναφοράς: 1η Ιανουαρίου 2016  έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
δ) Διεύθυνση της έδρας: 12ο χ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ε) Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 27001940000 



στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ  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 . 
 
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
 
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που 
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Επί πλέον 
εκτιμά ότι η συνεχής συνεργασία με τους μετόχους της θα βοηθήσει την μελλοντική 
της θετική εξέλιξη . 
 
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του 
δουλευμένου.  
 
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
α) Αρχική καταχώριση 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το 
στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε 
μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 
 
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 
 
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη. 
- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/στάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός :10 έτη. 
- Μεταφορικά μέσα : 10 έτη. 
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη. 



γ) Διαγραφή 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία 
δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την 
πώλησή τους.  
 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το εμπορικό σήμα της 
εταιρίας.  
Τα εμπορικό σήμα δεν αποσβένεται καθώς θεωρείται ότι δεν έχει ορισμένη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής. 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Αναλυτικά δε έχει όπως παρακάτω : 

α/α Περιγραφή ομάδας παγίων Αρχική αξία Αποσβέσεις Αναπ. Αξία 

1. Εδαφικές εκτάσεις 324028,35 0,00 324028,35 

2. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρ. 897736,07 224956,31 672770,76 

3. Μηχ/ματα-τεχν. Εξοπλισμός 123156,45 47160,19 75996,26 

4. Μεταφορικά μέσα 15707,61 10704,83 5002,78 

5. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός 24433,33 16047,35 8385,98 

6. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 28855,54 25317,37 3538,17 

7. Συμμετοχές & Λοιπές μακρ. 500,00 0,00 500,00 

//// Σ ύ ν ο λ α 1414417,35 324195,05 1090222,30 

 3.1.4. Φόροι εισοδήματος 
 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
 
- Τον φόρο εισοδήματος ( μόνο τέλος επιτηδεύματος για το 2016 ) που προκύπτει 
με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 
 
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές 
αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 
 
3.1.5. Αποθέματα 



α) Αρχική καταχώριση 
 
Τα αποθέματα καταχωρίζονται στο κόστος κτήσεως. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. 

β) Διαγραφή 
 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική 
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  
 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα 
 
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
 
Ειδικότερα: 
 
- Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων  καταχωρίζονται με τη μέθοδο του 
ποσοστού ολοκληρώσεως. 
 
- Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
 
 
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
 
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
 
Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, 
γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
 
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών 
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
 
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 
 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 
 



4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα 
από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31-12-2016 31-12-2015 
Ταμείο 9137,66 22099,87 
Καταθέσεις όψεως 450,07 18,48 
   
Σ ύ ν ο λ ο 9587,73 22118,35 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης 
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες . 
 

10. Υποχρεώσεις 
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις  είναι σχεδόν μηδενικές προς τρίτους  και δεν χρίζουν 
περαιτέρω ανάλυσης . Υπάρχουν όμως υποχρεώσεις προς τις επιχειρήσεις των 
μετόχων από σχετικές αγορές εμπορεθμάτων. 
 
13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 
Για το έτος 2016 η εταιρία  παρουσιάζει ζημίες της τάξης των 91408,73 € 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα  λόγου ζημιογόνων  χρήσεων 
. 
15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 



Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρθηκε στην 
επόμενη χρήση. 
 
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε  4 άτομα: 
 

Κατηγορίες εργαζομένων 31-12-2016 31-12-2015 
Διοικητικό προσωπικό & προσωπικό ελέγχου 1 1 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 3 3 

Σ ύ ν ο λ ο 4 4 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής 
ποσά για την χρήση 2016: 
  
Μισθοί και ημερομίσθια  μετά εργοδοτικών εισφορών :  45092,45 € 
 
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                         Ο Δ/νων Σύμβουλος                   Ο Λογιστής       

 

 

 

Ευρενίδης Ελευθέριος                  Γκουνταρόπουλος  Βάιος             Μανώλης Κων/νος 
 
 

 
 


