
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 13.353.101,53 14.069.884,39 

Κόστος πωλήσεων -3.204.077,02 -0,24 -3.828.220,14

Ακίνητα 3.698.791,32 3.902.603,93 Μικτό αποτέλεσμα 10.149.024,51 0,76 10.241.664,25

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,10 0,10 Λοιπά συνήθη έσοδα 545.940,32 577.765,78

Λοιπός εξοπλισμός 200.258,14 210.848,25 10.694.964,83 10.819.430,03

3.899.049,56 4.113.452,28 

Έξοδα διοίκησης -2.342.070,24 -0,18 -2.806.096,33

Έξοδα διάθεσης -6.571.749,51 -0,52 -6.697.334,91

Λοιπά άυλα 75.684,38 28.359,08 Λοιπά έξοδα και ζημιές -26.208,11 -24.624,30

75.684,38 28.359,08 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -310.063,93 -13,37

Λοιπά έσοδα και κέρδη 30.840,76 22.176,89

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.475.713,80 1.313.538,01

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 300.690,75 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.200,28 6.358,61

Λοιπά 29.438,33 29.472,71 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -124.871,20 -41.511,98

29.438,33 330.163,46 Αποτέλεσμα προ φόρων 1.354.042,88 1.278.384,64

4.004.172,27 4.471.974,82 Φόροι εισοδήματος -703.828,57 -0,05 -471.093,06

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 650.214,31 0,02 807.291,58

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 2.741.055,99 2.308.377,89 Κεφάλαιο

Αποθεματικά

νόμων & κατ/κού

Αποτελέσματα

εις νέο Σύνολο

Εμπορεύματα 15.586,43 28.852,12 Υπόλοιπο 01.01.2014 6.030.000,00 446.571,07 3.079.328,43 9.555.899,50

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 71.432,32 84.338,46 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 24.000,00 16.602,63 -38.216,75 2.385,88

Προκαταβολές για αποθέματα 114.809,92 92.561,19 Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 -2.690.000,00 -2.690.000,00

2.942.884,66 2.514.129,66 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 807.291,58 807.291,58
Υπόλοιπο 31.12.2014 6.054.000,00 463.173,70 1.158.403,26 7.675.576,96

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 60.250,23 -60.250,23 0,00

Εμπορικές απαιτήσεις 6.866.427,52 7.210.829,35 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 650.214,31 650.214,31
Λοιπές απαιτήσεις 885.980,77 716.379,41 Υπόλοιπο 31.12.2015 6.054.000,00 523.423,93 1.748.367,34 8.325.791,27

Προπληρωμένα έξοδα 172.447,79 118.994,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 655.448,66 633.175,67 

8.580.304,74 8.679.378,95 

11.523.189,40 11.193.508,61 

15.527.361,67 15.665.483,43 

Κεφάλαιο 6.054.000,00 6.054.000,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 523.423,93 463.173,70 

Αποτελέσματα εις νέο 1.748.367,34 1.158.403,26 

2.271.791,27 1.621.576,96 

8.325.791,27 7.675.576,96 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 235.784,70 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 86.252,14 82.200,00 

Τραπεζικά δάνεια 1.237.807,89 0,00 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 470.600,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.456.489,83 2.338.366,70 

Φόρος εισοδήματος 703.828,57 471.093,06 
Λοιποί φόροι και τέλη 164.803,90 739.953,86 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 93.431,34 99.438,88 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.380.655,93 2.226.742,09 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.842.516,10 1.561.511,88 

6.879.533,56 7.907.706,47 

6.965.785,70 7.989.906,47 

15.527.361,67 15.665.483,43 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Καταβλημένα κεφάλαια

Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση

Μεταμόρφωση , 30 Μαΐου 2016

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε ευρώ

Άυλα πάγια στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Σύνολο

ΑΡ. Μ.Α.Ε.  32284/01ΑΤ/Β/94/220(07)- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1799701000

 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015, 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. 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 θέματα: 
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προβλέψεις συνολικού ποσού €512.093 που αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε 
προηγούμενες χρήσεις, αναγνωρίστηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης, με συνέπεια τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα και τα 
αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά το ποσό αυτό. Το ποσό των €512.093 αναλύεται περαιτέρω σε: (α) ποσό €300.691 το οποίο αφορά σε πρόβλεψη απομείωσης 
επί της αξίας κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών που περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό του ενεργητικού «Συμμετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις» και (β) ποσό €211.402 το οποίο αφορά σε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 2) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες 
περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού €967.435, για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια ισόποσης πρόβλεψης απομείωσης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ποσό €606.848 με αποτέλεσμα, η διενεργηθείσα απομείωση να υπολείπεται της 
απαιτούμενης κατά €360.587. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 
€360.587. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. 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 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 τις πιθανές επιπτώσεις 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 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η 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, 09 Ιουνίου 2016 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Δήμητρα Παγώνη 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 30821 


