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Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2015

31/12/2014

10.745,01
3.200,02
39.022,54
52.967,57

0,00
0,00
522,84
522,84

4.485,40
4.485,40
57.452,97

0,00
0,00
522,84

1.548.206,05
1.548.206,05

0,00
0,00

323.745,43
200.111,58
10,00
325.236,08
849.103,09
2.397.309,14
2.454.762,11

0,00
46.311,07
0,00
20.367,33
66.678,40
66.678,40
67.201,24

Κεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέο

60.000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΡΗΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΒ 649244

-36.071,02
-36.071,02
-36.071,02
-901,40
-36.972,42

31/12/2014

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

-36.972,42
-36.972,42
23.027,58

-36.071,02
-36.071,02
23.928,98

30.000,00
50.000,00
80.000,00

0,00
0,00
0,00

2.181.127,47
16.776,80
121.297,79
15.143,71
17.388,76
2.351.734,53
2.351.734,53
2.454.762,11

37.745,26
0,00
0,00
0,00
5.527,00
43.272,26
43.272,26
67.201,24

31/12/2015

Σύνολο

60.000,00
60.000,00
60.000,00

31/12/2015

B.2.2.Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις

B.3.Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Υπόλοιπα 1/1/2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014
Υπόλοιπα 1/1/2015
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

23.928,98
23.928,98
23.027,58

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΒ 060214

5.877.840,95
-4.149.518,67
1.728.322,28
28.802,85
-368.955,57
-1.366.752,08
-3.520,29
0,45
17.897,65
-7.614,52
10.283,13
-11.184,53
-901,40

31/12/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.408,43
-18.619,54
-1,58
0,03
-36.029,52
-41,50
-36.071,02
0,00
-36.071,02

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΡΕΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΖ 550409

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2015, 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.
Γνώμη. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ Α.Ε. 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 ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 13/07/2016
Αστέριος Κουφός
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 13621

