
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14.002.879,14 13.353.101,53 

Κόστος πωλήσεων -3.548.575,36 -0,24 -3.204.077,02
Ακίνητα 3.462.375,18 3.698.791,32 Μικτό αποτέλεσμα 10.454.303,78 0,76 10.149.024,51
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,10 0,10 Λοιπά συνήθη έσοδα 545.788,78 545.940,32
Λοιπός εξοπλισμός 169.922,38 200.258,14 11.000.092,56 10.694.964,83

3.632.297,66 3.899.049,56 
Έξοδα διοίκησης -1.886.388,25 -0,18 -2.342.070,24
Έξοδα διάθεσης -6.809.684,31 -0,52 -6.571.749,51

Λοιπά άυλα 98.085,88 75.684,38 Λοιπά έξοδα και ζημιές -15.763,41 -26.208,11
98.085,88 75.684,38 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -21.379,43 -310.063,93

Λοιπά έσοδα και κέρδη 114.539,81 30.840,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.381.416,97 1.475.713,80

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.476,38 3.200,28
Λοιπά 30.659,93 29.438,33 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -68.807,93 -124.871,20

30.659,93 29.438,33 Αποτέλεσμα προ φόρων 2.314.085,42 1.354.042,88

3.761.043,47 4.004.172,27 Φόροι εισοδήματος -707.645,12 -0,05 -703.828,57

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.606.440,30 0,02 650.214,31

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 2.948.139,28 2.741.055,99 Κεφάλαιο

Αποθεματικά

νόμων & κατ/κού

Αποτελέσματα

εις νέο Σύνολο

Εμπορεύματα 13.883,00 15.586,43 Υπόλοιπο 01.01.2015 6.054.000,00 463.173,70 1.158.403,26 7.675.576,96

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 114.661,60 71.432,32 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 60.250,23 -60.250,23 0,00
Προκαταβολές για αποθέματα 82.143,62 114.809,92 Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 0,00

3.158.827,50 2.942.884,66 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 650.214,31 650.214,31
Υπόλοιπο 31.12.2015 6.054.000,00 523.423,93 1.748.367,34 8.325.791,27

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 48.068,52 -48.068,52 0,00
Εμπορικές απαιτήσεις 6.509.037,84 6.866.427,52 Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 -1.695.120,00 -1.695.120,00
Λοιπές απαιτήσεις 951.924,14 885.980,77 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 1.606.440,30 1.606.440,30
Προπληρωμένα έξοδα 179.581,57 172.447,79 Υπόλοιπο 31.12.2016 6.054.000,00 571.492,45 1.611.619,12 8.237.111,57

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 579.810,70 655.448,66 

8.220.354,25 8.580.304,74 

11.379.181,75 11.523.189,40 

15.140.225,22 15.527.361,67 

Κεφάλαιο 6.054.000,00 6.054.000,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 571.492,45 523.423,93 
Αποτελέσματα εις νέο 1.611.619,12 1.748.367,34 

2.183.111,57 2.271.791,27 

8.237.111,57 8.325.791,27 

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 251.198,73 235.784,70 

251.198,73 235.784,70 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 86.252,14 86.252,14 

Τραπεζικά δάνεια 402.618,92 1.237.807,89 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00 
Εμπορικές υποχρεώσεις 1.381.057,04 1.456.489,83 
Φόρος εισοδήματος 707.645,12 703.828,57 
Λοιποί φόροι και τέλη 121.811,03 164.803,90 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 108.231,71 93.431,34 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.853.000,81 1.380.655,93 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.991.298,15 1.842.516,10 

6.565.662,78 6.879.533,56 

6.651.914,92 6.965.785,70 

15.140.225,22 15.527.361,67 

0,00 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

Σύνολο

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σύνολο

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Μεταμόρφωση , 31 Αυγούστου 2017Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  (Περίοδος: 01/01/2016 έως 31/12/2016)

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

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ενσώματα πάγια

Σύνολο

 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε ευρώ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &                                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΜ222865 Α.Δ.Τ. : ΑΒ041128

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΑ   ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡ/ΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Δ.Τ.: Π704245 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 14444 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 58761

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
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 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 χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 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 έλεγχοςπεριλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώςκαι 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 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 σεεκτίμηση 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 πιθανές 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 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Δήμητρα Παγώνη
Α.Μ ΣΟΕΛ 30821


