Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Γ.ΕΜ.Η. 3800501000 - Α.Φ.Μ. 099758590
Φορολογικό έτος 2015, περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015
Ποσά σε μονάδες ευρώ
Σημείωση

2015

2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

30,117.16

Λοιπός εξοπλισμός

85,898.27

76,542.23

116,015.43

105,657.58

Σύνολο

29,115.35

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

Σύνολο

16,637.38

12,751.74

16,637.38

12,751.74

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

1,995,229.28

1,902,229.28

Σύνολο

1,995,229.28

1,902,229.28

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

2,127,882.09

2,020,638.60

2,186,510.17

2,167,956.34

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

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

0.00

13,232.50

560,566.45

253,193.84

111,964.33

79,403.04

Σύνολο

2,859,040.95

2,513,785.72

Σύνολο κυκλοφορούντων

2,859,040.95

2,513,785.72

Σύνολο ενεργητικού

4,986,923.04

4,534,424.32

350,004.00

350,004.00

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

75,666.51

75,666.51

425,670.51

425,670.51

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Σύνολο

(239,945.29)

(239,945.29)

(239,945.29)

(239,945.29)

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

328,328.65

109,884.36

1,994,722.14

1,687,718.69

Σύνολο

2,323,050.79

1,797,603.05

Σύνολο καθαρής θέσης

2,508,776.01

1,983,328.27

Αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

0.00

26,075.42

0.00

26,075.42

Τραπεζικά δάνεια

906,371.06

1,309,633.76

Εμπορικές υποχρεώσεις

990,176.97

740,956.44

Σύνολο
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

621.80

18,612.43

222,854.09

226,238.00

79,267.35

79,225.00

278,855.76

0.00

0.00

150,355.00

Σύνολο

2,478,147.03

2,525,020.63

Σύνολο υποχρεώσεων

2,478,147.03

2,525,020.63

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

4,986,923.04

4,534,424.32

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2015

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Γ.ΕΜ.Η. 3800501000 - Α.Φ.Μ. 099758590
Φορολογικό έτος 2015, περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015

2015

Σημείωση

2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

5,285,884.63

Κόστος πωλήσεων

(2,100,271.85)

(1,762,420.31)

Μικτό αποτέλεσμα

3,185,612.78

2,981,677.20

Λοιπά συνήθη έσοδα

4,744,097.51

32,886.63

0.00

3,218,499.41

2,981,677.20

Έξοδα διοίκησης

(1,340,523.16)

(1,184,738.09)

Έξοδα διάθεσης

(1,155,623.42)

(969,331.17)

(31,687.94)

(30,870.92)

0.00

13,636.00

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

1,334.24

1,441.49

691,999.13

811,814.51

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

88.45

96.79

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(86,578.45)

(99,025.77)
712,885.53

Αποτέλεσμα προ φόρων

605,509.13

Φόροι εισοδήματος

(196,829.45)

(154,515.12)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

408,679.68

558,370.41

Αθήνα, 18/07/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ ΑΚ638821

ΑΔΤ ΑΜ215902

ΑΔΤ Χ163658
Α'ΤΑΞΗΣ 9901

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση 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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο λογαριασμό «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» ποσού ευρώ 1.995 χιλ. περίπου απεικονίζεται μεταξύ άλλων, οι αξίες κτήσης μετοχών τριών ανώνυμων εταιριών και μίας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εσωτερικού μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και πέντε ανώνυμων μη εισηγμένων εταιριών εξωτερικού. Η εύλογη αξία των μετοχών των εταιριών αυτών ανέρχεται
συνολικά στο ποσό ευρώ 1.011 χιλ. περίπου. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών.
Επιπλέον, δεν τέθηκαν υπόψη μας ισολογισμοί τριών ακόμα εταιριών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και το κόστος κτήσης των συμμετοχών ανέρχεται σε ευρώ 376 χιλ .
2. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία, συνολικής αξίας ευρώ 199 χιλ. περίπου, εκ των οποίων τα ευρώ 37 χιλ. αφορούν την κλειόμενη χρήση.
3. Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, με αποτέλεσμα το ενεργητικό, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 380 χιλ. περίπου.
4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και ως εκ τούτου το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης αυτής δεν έχει καταστεί οριστικό.
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 «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015 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

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.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

