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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BOLD/OGILVY &
MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών 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, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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
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Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
στην κλειόμενη και στην προηγούμενη χρήση δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 112χιλ. και 73χιλ. αντίστοιχα. Ως εκ τούτου
η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ
185χιλ., τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και
της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 112χιλ. και 73χιλ. αντίστοιχα.
2.) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών
ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των
οποίων ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (πλην μιας συμμετοχής εξωτερικού). Η εύλογη
αξία ορισμένων συμμετοχών είναι μικρότερη της αξίας κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 515χιλ.. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει
διενεργηθεί απομείωση των μετοχών αυτών για διαφορά, η οποία κατά την άποψή μας ανέρχεται στο
ποσό ευρώ 296 χιλ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
ισόποσα αυξημένα, ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται
αυξημένα κατά το ποσό € 96χιλ. και € 200χιλ.αντίστοιχα.
3) 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 σε εκτίμηση των ̟πρόσθετων φόρων και των π̟ροσαυξήσεων που
̟πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική ̟πρόβλεψη
για αυτή την ενδεχόμενη υ̟ποχρέωση. Α̟πό τον έλεγχό μας, δεν έχουμε α̟ποκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της ̟πρόβλεψης ̟που τυχόν α̟παιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο
“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας BOLD/OGILVY &
MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2016.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία BOLD/OGILVY &
MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουνίου 2017
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14701
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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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
Ποσά σε €
31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

92.165,14

66.340,02

9.087,42

16.617,63

101.252,56

82.957,65

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

20.584,38

29.657,51

20.584,38

29.657,51

223.785,66

219.599,98

1.529.440,31

1.602.540,90

10.304,11

10.304,11

Σύνολο

1.763.530,08

1.832.444,99

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.885.367,02

1.945.060,15

Αποθέματα
Εμπορεύματα

11.246,59

11.246,59

Σύνολο

11.246,59

11.246,59

43.989.973,16

48.238.567,79

485.609,09

434.431,89

1.934.231,15

1.915.476,92

350.926,56

434.399,91

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

777.842,59

1.377.671,28

Σύνολο

47.538.582,55

52.400.547,79

Σύνολο κυκλοφορούντων

47.549.829,14

52.411.794,38

Σύνολο ενεργητικού

49.435.196,16

54.356.854,53
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31/12/2016

31/12/2015

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

1.440.000,00

360.000,00

1.440.000,00

360.000,00

575.034,05

575.034,05

2.723.322,93

2.723.322,93

Αποτελέσματα εις νέο

-1.467.752,66

-763.257,18

Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

1.830.604,32
3.270.604,32

2.535.099,80
2.895.099,80

395.599,07

522.249,17

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

37.709,08

37.709,08

433.308,15

559.958,25

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

15.399.230,52

15.177.233,93

Εμπορικές υποχρεώσεις

28.595.198,04

31.424.041,25

0,00

429.545,18

1.206.187,73

3.111.996,21

232.325,06

217.134,06

0,00

3.394,09

298.342,36

261.482,43

0,00

276.969,33

Σύνολο

45.731.283,71

50.901.796,48

Σύνολο υποχρεώσεων

45.731.283,71

50.901.796,48

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

49.435.196,18

54.356.854,53

Σύνολο
Υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31/12/2016

31/12/2015

55.280.001,66

62.697.745,27

3.036.563,27

8.498.748,09

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

52.243.438,39

54.198.997,18

Κόστος πωλήσεων

43.696.345,64

45.602.734,77

Μικτό αποτέλεσμα

8.547.092,75

8.596.262,41

Λοιπά συνήθη έσοδα

1.169.164,48

1.214.490,67

9.716.257,23

9.810.753,08

Έξοδα διοίκησης

2.919.170,53

2.978.899,82

Έξοδα διάθεσης

7.172.440,35

6.634.223,46

4.147,67

78.262,47

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

462.146,25

581.321,58

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων

-83.100,59

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

36.960,49

26.688,19

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

36.504,83

727.377,10

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

1.037,69

10.429,03

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

744.444,08

597.686,51

-706.901,56

140.119,62

0,00

431.530,18

-706.901,56

-291.410,56

Κύκλος εργασιών (μικτός)
Μείον: Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος TV

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές μερισμάτων
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές μερισμάτων
Αποτελέσματα περιόδου
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο 31.12.2016

360.000,00

360.000,00

Αποθεματικά
νόμων & κατ/κού

575.034,05

575.034,05

Αφορολόγητα
αποθεματικά

575.034,05

Σύνολο

2.723.322,93

-471.846,62 3.186.510,36

2.723.322,93

0,00
0,00
-291.410,56 -291.410,56
-763.257,18 2.895.099,80

2.723.322,93

1.080.000,00
0,00
0,00
-706.901,56 -706.901,56
2.406,08
2.406,08
-1.467.752,66 3.270.604,32

1.080.000,00

1.440.000,00

Αποτελέσματα
εις νέο
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Γέρακας, 26 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ιωάννης – Ελευθέριος Ευσταθιάδης

Θεόδωρος Κωτιώνης

Κωνσταντίνος Μπάκουλας

Α.Δ.Τ. ΑΜ 228135

Α.Δ.Τ. ΑΒ 340857

Α.Δ.Τ. ΑΝ 037904

Ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής

Ιωάννης Πετούμενος

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Νικόλαος Μισεγιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 521952

Α.Δ.Τ. ΑΖ 621719

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21793
Α΄ΤΑΞΗ

