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Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 389,00                   38,90                         350,10                  Ι Μετοχικό Κεφάλαιο (24.000 μετοχές του 1,00 €)

4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 500,00                   100,00                       400,00                  1 Καταβεβλημένο 24.000,00             
Σύνολο Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης (Β) 889,00                   138,90                       750,10                  24.000,00             

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV Αποθεματικά κεφάλαια

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1 Τακτικό αποθεματικό 0,00

6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.831,00                1.831,00                    0,00 0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.831,00                1.831,00                    0,00

V Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο -735.579,98

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.400,00               

7.400,00               Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+ΑIV+AV) -711.579,98

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 7.400,00               

Β. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 240.103,08           

ΙΙ Απαιτήσεις 240.103,08

1 Πελάτες 492.507,90                

Μείον: Προβλέψεις -                             492.507,90           Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5 Βραχυπρ. Απαιτ. κατά Συνδεδ. Επιχειρ.            219.564,24 I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8 Λογαριασμοι δεσμευμένων καταθέσεων                5.700,00 8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 600.000,00           

11 Χρεώστες διάφοροι 9.886,11               

12 
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 4.988,65               

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Απαιτήσεων 732.646,90           1 Προμηθευτές 86.445,36             

3 Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.831,20               

IV Διαθέσιμα 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 268.996,60           

1 Ταμείο 0,00 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 154.332,58           

3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 35.025,69             11 Πιστωτές διάφοροι 132.112,65           

Σύνολο Διαθεσίμων 35.025,69             650.718,39           

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 767.672,59           Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.250.718,39        

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.418,80               2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00
Σύνολο 3.418,80               Σύνολο 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 779.241,49           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 779.241,49           

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων 

ασφαλειών 0,00

2 

Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 0,00

0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως -735.579,98

I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) 

προηγουμένων χρήσεων 0,00

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.025.807,63        (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00

Μείον: κόστος πωλήσεων 999.811,83           Σύνολο -735.579,98

Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως 1.025.995,80        

3.300,00               ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00

Σύνολο 1.029.295,80        Ζημιές εις νέον -735.579,98

Μείον:

1 Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 937.798,12             Η διάθεση γίνεται ως εξής:

3 Μείον: λειτουργίας διάθεσης 522.247,01             1.460.045,13              1.460.045,13        1 Τακτικό αποθεματικό 0,00

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -430.749,33 2 Μερίσματα 0,00

ΠΛΕΟΝ: 8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -735.579,98

4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 -735.579,98

0,00

Μείον:

3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32.556,66              32.556,66                  -32.556,66

Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -463.305,99

II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00

2 Έκτακτα κέρδη 0,00

3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00

4 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00

0,00

ΙΙΙ ΜΕΙΟΝ:

1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 272.273,99             

2 Έκτακτες ζημιές 0,00

3 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00

0,00 272.273,99                -272.273,99

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) -735.579,98

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.969,90                    

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 1.969,90                    0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ 

φόρων -735.579,98
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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 οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα 
της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί 
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο 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 πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται  στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 Έμφαση Θέματος. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στις 31/12/2014 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και 
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των οικονομικών καταστάσεων η 
Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει 
τη δραστηριότητά της.  Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 


