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Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συνεδρίου την 23α Ιουνίου 2017. 

 

 Γέρακας,   23 Ιουνίου  2017 

       

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 

  

Θεόδωρος Κωτιώνης Ιωάννης – Ελευθέριος Ευσταθιάδης 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 340857 Α.Δ.Τ. ΑΜ 228135 

  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

  

Κωνσταντίνος Μπάκουλας Νικόλαος Μισεγιάννης 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 037904 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21793 Α΄ΤΑΞΗ 

 



Οικονομικές Καταστάσεις Ogilvy One Worldwide Athens AE 2016 4 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ", οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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, 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 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι στις εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 180χιλ.. 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 ευρώ 130χιλ.. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια 
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 130χιλ.και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και της προηγούμενης 
αυξημένα κατά ευρώ 30χιλ. και 100χιλ. αντίστοιχα. 
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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 Εταιρείας “OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 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 

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 “OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" και το περιβάλλον 
της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 23 Ιουνίου 2017 

H 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 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

 

    

Ενσώματα πάγια 

 

    

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 32.721,27 25.942,82 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1 0,59 0,59 

Σύνολο 

 
32.721,86 25.943,41 

  

 
    

Άυλα πάγια στοιχεία 

 

    

Λοιπά άυλα 6.2 6.000,43 11.385,55 

Σύνολο 

 
6.000,43 11.385,55 

  

 
    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Δάνεια και απαιτήσεις 

 

68.570,69 64.859,34 

Σύνολο 

 
64.859,34 64.859,34 

  

 
    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 
102.188,30 102.188,30 

  

 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

  

 

    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.2 4.803.903,11 4.348.338,52 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

 

3.703,85 

 Λοιπές απαιτήσεις 7.1.3 213.997,42 294.643,69 

Προπληρωμένα έξοδα 

 

83.198,43 108.410,97 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.4 220.355,35 241.009,57 

Σύνολο 

 
5.325.158,16 4.992.402,75 

  

 
    

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

5.325.158,16 4.992.402,75 

  

 
    

Σύνολο Ενεργητικού   5.432.451,14 5.094.591,05 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

   Καταβλημένα κεφάλαια 

   Κεφάλαιο 

 

180.000,00 180.000,00 

Σύνολο 

 

180.000,00 180.000,00 

    Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

   Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

 

96.771,05 96.771,05 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

 

27.615,56 27.615,56 

Αποτελέσματα εις νέο 

 

510.648,62 659.343,37 

Σύνολο 

 

635.035,23 783.729,98 

    Σύνολο καθαρής θέσης 

 

815.035,23 963.729,98 

    Προβλέψεις 

   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

139.586,12 139.586,12 

Λοιπές προβλέψεις 

 

46.920,21 46.920,21 

Σύνολο 

 

186.506,33 186.506,33 

    Υποχρεώσεις 

   

    Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 

 

603.850,13 102.482,36 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

1.838.913,87 2.071.428,64 

Φόρος εισοδήματος 

 

172.209,30 106.865,24 

Λοιποί φόροι και τέλη 

 

399.049,55 522.395,73 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

154.447,26 127.054,89 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

1.017.060,50 902.390,84 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 

245.378,97 1.688,04 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 

 

0,00 110.049,00 

Σύνολο 

 

4.430.909,58 3.944.354,74 

    Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

4.430.909,58 3.944.354,74 

    Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 

Υποχρεώσεων 

 

5.432.451,14 5.094.591,05 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

  

 

31/12/2016 31/12/2015 

        

Κύκλος εργασιών   8.551.342,17 7.502.457,94 

Κόστος πωλήσεων   -3.458.880,22 -2.771.190,57 

Μικτό Αποτέλεσμα   5.092.461,95 4.731.267,37 

        

Άλλα έσοδα   635,24 3.604,29 

        

Έξοδα διοίκησης   -937.721,49 -4.541.656,21 

Έξοδα διάθεσης 

 

-3.728.295,51 0,00 

Άλλα έξοδα και ζημιές   -25.700,16 -12.614,57 

Άλλα κέρδη   25.811,44 7.263,47 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων   427.191,47 187.864,35 

        

Πιστωτικοί τόκοι   285,53 266,02 

Χρεωστικοί τόκοι   -27.872,39 32.207,29 

Αποτέλεσμα προ φόρων   399.604,61 155.923,08 

        

Φόροι εισοδήματος   172.209,30 108.850,24 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   227.395,31 47.072,84 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 

 

     

       

 
Σημ. Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 

κεφάλαια 

       Υπόλοιπα 1/1/2015 

 

180.000,00 96.771,05 27.615,56 1.012.270,53 1.316.657,14 

       Διανομές στους φορείς 

 

0,00 0,00 0,00 -400.000,00 -400.000,00 

Αποτελέσματα περιόδου 

 

0,00 0,00 0,00 47.072,84 47.072,84 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου  

 

0,00 0,00 0,00 -352.927,16 -352.927,16 

       Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015 

 

180.000,00 96.771,05 27.615,56 659.343,37 963.729,98 

       Υπόλοιπα 1/1/2016 

 

180.000,00 96.771,05 27.615,56 659.343,37 963.729,98 

       Διανομές στους φορείς 

 

0,00 0,00 0,00 -375.000,00 -375.000,00 

Λοιπά 

 

0,00 0,00 0,00 -1.090,06 -1.090,06 

Αποτελέσματα περιόδου 

 

0,00 0,00 0,00 227.395,31 227.395,31 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου  

 

0,00 0,00 0,00 -148.694,75 -148.694,75 

       Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016 

 

180.000,00 96.771,05 27.615,56 510.648,62 815.035,23 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

31ης Δεκεμβρίου 2016 
 
 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 
α) Επωνυμία: OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS Α.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, 153 44. 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 15276/04/Β/87/214(2008) 

ΓΕ.ΜΗ.: 395301000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μεσαία 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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, 

μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
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Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες 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 σε εγκαταστάσεις τρίτων: με βάση τα έτη της μίσθωσης. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην 

περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι 

λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως 

ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων 

είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της 

αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά 

τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 

σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

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. Φόροι εισοδήματος 

3.1.2.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
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➢ Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. 

➢ Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην 

παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 (χρήσεις 2011-2013, ΠΟΛ 1159/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1134/2016) και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 

(χρήσεις 2014 και εντεύθεν, ΠΟΛ 1124/2015), το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό 

έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος 

Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

την οποία στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

3.1.3. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) 

και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 

της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 

αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 

εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.4. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους,. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

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.  

3.1.5. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 



 13 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη 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.  

3.1.6. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του 

ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται με βάση 

αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο. 

3.1.7. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού 

ολοκληρώσεως..   

3.1.8. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.9. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 

προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 

συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως 

υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
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Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την 

ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια 

γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.11. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 

και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά 

περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις 

της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του 

νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού 

 
Τα χρεωστικά υπόλοιπα των προμηθευτών € 15.908,59 περιλαμβάνονται στον λογαριασμό  

«Λοιπές απαιτήσεις» και τα πιστωτικά υπόλοιπα € 1.826.921,98 στον λογαριασμό «Εμπορικές 

υποχρεώσεις». 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Ίδιο-χρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 

πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2015 676.386,05 905,35 

Προσθήκες περιόδου 39.251,05 0,00 

Μειώσεις περιόδου 1.690,52 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 713.946,58 905,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2015 656.437,35 904,76 

Αποσβέσεις περιόδου 33.256,88 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 1.690,47 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 688.003,76 904,76 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 25.942,82 0,59 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2016 676.386,05 905,35 

Προσθήκες περιόδου 713.946,58 905,35 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 748.491,35 905,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2016 688.003,76 904,76 

Αποσβέσεις περιόδου 27.766,32 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 715.770,08 904,76 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 32.721,27 0,59 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων 

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 230.976,80 

Προσθήκες περιόδου 130,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 231.106,80 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
  

Υπόλοιπο 1.1.2015 213.993,27 

Αποσβέσεις περιόδου 5.727,98 

Υπόλοιπο 31.12.2015 219.721,25 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 11.385,55 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 231.106,80 

Προσθήκες περιόδου 205,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 231.311,80 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
  

Υπόλοιπο 1.1.2016 219.721,25 

Αποσβέσεις περιόδου 5.590,12 

Υπόλοιπο 31.12.2016 225.311,37 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 6.000,43 

 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1. Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που 

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες. 

7.1.1. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες 4.679.326,79 4.253.796,20 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση  397,18 397,18 

Επιταγές εισπρακτέες  86.201,00 56.167,00 

Επιταγές σε καθυστέρηση 37.978,14 37.978,14 

Σύνολο 4.803.903,11 4.348.338,52 

 

7.1.2. Λοιπές απαιτήσεις 
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Ελληνικό Δημόσιο 125.061,77 226.853,12 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 29.882,67 29.882,67 

Επίδικες απαιτήσεις κατά ελληνικού δημοσίου 12.044,06 12.044,06 

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 16.062,60 16.062,60 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 15.908,59 0,00 

Λογαριασμοί προς απόδοση 15.037,73 9.801,24 

Σύνολο 213.997,42 294.643,69 

 

7.1.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2016 31/12/2015 

Ταμείο 6.115,04 4.694,25 

Καταθέσεις όψεως 214.240,31 236.315,32 

Σύνολο 220.355,35 241.009,57 

 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 8.000 κοινές με δικαίωμα ψήφου 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 22,50 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 180.000,00. 

Το τακτικό αποθεματικό € 60.000,00 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 

2190/1920.  

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 36.771,05 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών 

συνελεύσεων με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας. 

9. Προβλέψεις 

 

9.1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη, ως 

ακολούθως: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 139.586,12 131.367,18 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη 0,00 (33.226,68) 

Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού 0,00 (15.207,69) 

(Έσοδα) έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 33.002,63 56.653,31 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 172.588,75 139.586,12 

 

Η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης με, επιπλέον της 

σχηματισμένης, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 

ευρώ 33χιλ..  

Ποσά τα οποία θα έπρεπε να έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 
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  31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 29.634,32 43.684,65 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.791,72 2.758,71 

Κόστος προϋπηρεσίας 22.328,4 14.735,16 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών (21.751,82) (4.525,21) 

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως 33.002,62 56.653,31 

Η κίνηση της υποχρεώσεως που θα έπρεπε να έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 139.586,12 131.367,18 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 29.634,32 43.684,65 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.791,72 2.758,71 

Κόστος προϋπηρεσίας 22.328,40 14.735,16 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών (21.751,82) (4.525,21) 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη 0,00 (33.226,68) 

Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού 0,00 (15.207,69) 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση 0,00 0,00 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 172.588,75 139.586,12 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,60% 2% 

Πληθωρισμός 1,75% 2% 

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών  1,75% 2% 

 

9.2. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 46.920,21 46.920,21 

Σύνολο 46.920,21 46.920,21 

 

10. Υποχρεώσεις 

 

10.1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές Εσωτερικού 1.539.010,27 1.823.927,71 

Προμηθευτές Εξωτερικού 49.567,26 17.714,96 

Προμηθευτές Εκχωρημένοι 238344,45 229.785,97 

Επιταγές πληρωτέες 11.991,89 0,00 

Σύνολο 1.838.913,87 2.071.428,64 
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10.1.2. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Πιστωτές Διάφοροι  22.730,88 21.963,84 

Μερίσματα Πληρωτέα 994.329,62 880.427,00 

Σύνολο 1.017.060,50 902.390,84 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Κύκλος εργασιών 8.551.342,17 7.502.457,94 

Άλλα έσοδα 635,24 3.604,29 

Άλλα κέρδη 25.811,44 7.263,47 

Πιστωτικοί τόκοι 285,53 266,02 

Σύνολο 8.578.074,38 7.513.591,72 

 

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος πωλήσεων 3.458.880,22 2.771.190,57 

Έξοδα διοίκησης 937.721,49 4.541.656,21 

Έξοδα διάθεσης 3.728.295,51 0,00 

Άλλα έξοδα και ζημιές 25.700,16 12.614,57 

Χρεωστικοί τόκοι 27.872,39 32.207,29 

Σύνολο 8.178.469,77 7.357.668,64 

12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη 

διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

 31/12/2016 

Τακτικό αποθεματικό  0,00 

Πρώτο μέρισμα 0,00 

Έκτακτο αποθεματικό 0,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 510.648,62 

Σύνολο 510.348,62 

 

13. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα € 375.000 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 

14. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 
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15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό 78 75 

Σύνολο   

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 2.557.924,23 2.550.242,87 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα 606.610,24 672.888,68 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 33.226,68 

Σύνολο 3.164.534,47 3.256.358,23 

 

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

18. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

19. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως αυτών των ενοποιημένων καταστάσεων έχει η 

μητρική εταιρεία Bold Ogilvy & Mather A.E.E. με έδρα τα επί της οδού Ημαθίας 10 του Δήμου Γέρακα 

γραφεία της. 

 

20. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, στα επί της οδού Ημαθίας 10 του Δήμου Γέρακα γραφεία της 

εταιρείας Bold Ogilvy & Mather Α.Ε.E. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ogilvy.gr/bold-

ogilvy  

21. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της 

χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη: 

http://www.ogilvy.gr/bold-ogilvy
http://www.ogilvy.gr/bold-ogilvy
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  31/12/2016 31/12/2015 

Σωρευτικές πωλήσεις     

Πωλήσεις υπηρεσιών 3.465.660,13 2.553.268,20 

  3.465.660,13 2.553.268,20 

Σωρευτικές αγορές     

Αγορές  υπηρεσιών 1.233.483,26 502.687,50 

  1.233.483,26 502.687,50 

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως     

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   2.154.016,91 1.644.132,71 

  1.644.132,71 1.644.132,71 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως     

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   775.526,71 601.289,00 

  775.526,71 601.289,00 

 

22. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

23. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2020 καθώς και 

μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων. 

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων όλων των παραπάνω έχουν ως 

ακολούθως: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

  31/12/2016 31/12/2015 

Έως 1 έτος 263.244,96 274.997,46 

Από 1 έως και 5 έτη 690.724,76 898.042,20 

Πάνω από 5 έτη 87000,00 121.800,00 

Σύνολο 1.040.969,72 1.294.839,66 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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 31/12/2016 31/12/2015 

Καλής εκτέλεσης έργου 150.000,00 150.000,00 

Σύνολο 150.000,00 150.000,00 

 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη 

χρήση 2009. Η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Επειδή δεν 

είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την επιβάρυνση που θα προκαλέσει ο έλεγχος της χρήσεως αυτής δεν 

έχουμε προβεί στον σχηματισμό σχετικής πρόβλεψης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού θα βαρύνει 

την χρήση εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί. Για τις  χρήσεις 2011 έως και 2015,  οι σχετικές εκθέσεις 

φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση 

και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου 

από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης χωρίς επισημάνσεις. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν 

έχουν καταστεί οριστικές. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις  που θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Δεν υφίστανται λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας. 

 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

Γέρακας, 23 Ιουνίου 2017 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 

  

Θεόδωρος Κωτιώνης Ιωάννης – Ελευθέριος Ευσταθιάδης 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 340857 Α.Δ.Τ. ΑΜ 228135 

  

Ο   Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

  

Κωνσταντίνος Μπάκουλας Νικόλαος Μισεγιάννης 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 037904 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21793 Α΄ΤΑΞΗ 

 


