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 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της  Εταιρείας 

"PALLADIAN  COMMUNICATIONS  SPECIALISTS  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" 

 Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "PALLADIAN  
COMMUNICATIONS  SPECIALISTS  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", 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. Η εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις δεν διενήργησε  αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών
της στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως. Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις ανέρχονται σε ποσό 
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€  72.720,00  Κατά συνέπεια οι αναπόσβεστες αξίες των παγίων περιουσιακών της στοιχείων και 
των εξόδων εγκαταστάσεως εµφανίζονται αυξηµένες κατά τα ποσά  €  62.635,86  και  €  10.084,14 
αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά το ποσό των  €  72.720,00.  
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
δεν έχει σχηµατιστεί  πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε  πρόβλεψη για πιθανές υποχρεώσεις της για  αποζηµίωση του 
συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την εταιρεία για συνταξιοδότηση, αυτή θα 
ανερχόταν σωρευτικά  στο ποσό των   €  24.800,00  περίπου, από το οποίο ποσό €  11.000,00   θα 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και ποσό  €  13.800,00   τα αποτελέσµατα 
προηγουµένων  χρήσεων. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων κατά 
την 31.12.2015 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των €  24.800,00   περίπου.  
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2010 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν 
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε 
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 
απαιτείται. 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 και 2 και την πιθανή επίπτωση του 
θέµατος 3  που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 
θέση της Εταιρείας "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"  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 συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 10 Μαΐου  2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Κωνσταντίνος Χαρ. Νιώτης 
Μέλος της Crowe Horwath International Αρ.Μ. ΣΟΕΛ  14141 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125        
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2015 31/12/2014

Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1. Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα 6.1 482.714,49 503.049,53

Λοιπός εξοπλισµός 6.1 91.264,32 104.740,00

573.978,81 607.789,53

2. Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 19.084,40 35.447,03

3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 664,00 929,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 593.727,21 644.165,56

Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 214.436,03 194.788,53

Δουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 35,00

Λοιπές απαιτήσεις 35.121,33 25.478,82

Προπληρωµένα έξοδα 6.424,65 8.467,05

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.613,83 3.601,25

263.595,84 232.370,65

Σύνολο  κυκλοφορούντων 263.595,84 232.370,65

Σύνολο ενεργητικού 857.323,05 876.536,21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PALLADIAN  COMMUNICATIONS  SPESIALISTS  A.E.   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΧΡΗΣΗΣ  2015 5 

 
 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σηµ. 31/12/2015 31/12/2014

 & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Καθαρή θέση
1. Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 8 281.640,39 281.640,39

2. Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 4.627,82 4.627,82

Αποτελέσµατα εις νέο -50.233,10 -52.891,84

-45.605,28 -48.264,02

Σύνολο καθαρής θέσης 236.035,11 233.376,37

B. Υποχρεώσεις
1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δάνεια 10.1.1 300.243,47 341.964,48

Κρατικές επιχορηγήσεις 4.013,83 4.618,16

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 304.257,30 346.582,64

2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 138.517,21 144.637,47

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 10.1.1 41.674,09 27.119,01

Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 37.320,76 27.238,89

Φόρος εισοδήµατος 14.612,00 13.657,26

Λοιποί φόροι και τέλη 60.451,68 42.753,53

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 13.327,37 12.268,54

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 11.127,53 28.902,50

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 317.030,64 296.577,20

Σύνολο υποχρεώσεων 621.287,94 643.159,84

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 857.323,05 876.536,21  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Σηµ.

Κύκλος εργασιών 13 1.206.501,63 1.315.278,13
 ( - )   Κόστος πωλήσεων 682.687,21 725.520,63

Μικτό αποτέλεσµα 523.814,42 589.757,50
( + )    Λοιπά συνήθη έσοδα 11.β 9.480,00 35,00

533.294,42 589.792,50
Μείον:
 Έξοδα διοίκησης 11.α 482.677,27 512.961,59
 Έξοδα διάθεσης 11.α 13.518,59 14.366,77
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 11.γ 4.221,35 11.637,43
( - )   Λοιπά έσοδα και κέρδη 11.δ -12.516,05 -2.582,58

487.901,16 536.383,21

45.393,26 53.409,29
Πλέον:

( + )   Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,08 0,41
( - )   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.122,60 32.143,58

28.122,52 32.143,17

Αποτελέσµατα (κέρδη)  προ  φόρων 17.270,74 21.266,12

Μείον: Φόροι εισοδήµατος 14.612,00 13.657,26

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 2.658,74 7.608,86

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Αποτελέσµατα (κέρδη) προ τόκων και φόρων

Αθήνα 30 Απριλίου  2016 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

TO ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΛΙΜΠΕΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΜΠΕΡΗΣ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΟΥΙΖΟΥ  
ΣΤΕΛΛΑ 

ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ  Χ   029579 ΑΔΤ  ΑΑ 095699 ΑΔΤ  ΑΙ 513921 ΑΔΤ ΑΗ 066575 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 20076  
Α ΤΑΞΗΣ 




