
ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014

Ακίνητα 128.849,42 174.597,80
Λοιπός εξοπλισμός 78.134,99 32.950,65
Σύνολο 206.984,41 207.548,45

Λοιπά άυλα 24.380,65 26.282,47
Σύνολο 24.380,65 26.282,47

Χρεωστικοί τίτλοι 215.530,98 221.937,50
Λοιπά Στοιχεία 4.294,13 4.294,13
Σύνολο 219.825,11 226.231,63

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 451.190,17 460.062,55

Εμπορικές απαιτήσεις 1.039.964,79 858.485,37
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 698,29
Λοιπές απαιτήσεις 867.429,60 122.442,51
Προπληρωμένα έξοδα 3.426,58 3.269,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 626.920,09 801.375,02
Σύνολο 2.537.741,06 1.786.270,39
Σύνολο κυκλοφορούντων 2.537.741,06 1.786.270,39

Σύνολο ενεργητικού 2.988.931,23 2.246.332,94

Κεφάλαιο 335.000,00 335.000,00
Σύνολο 335.000,00 335.000,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 150.043,44 150.043,44
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Αποτελέσματα εις νέο 1.554.314,49 913.577,55
Σύνολο 1.704.357,93 1.063.620,99

Σύνολο καθαρής θέσης 2.039.357,93 1.398.620,99

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 64.092,58 0,00
Λοιπές προβλέψεις 0,00 29.110,15
Σύνολο 64.092,58 29.110,15

Κρατικές επιχορηγήσεις 1.938,26 4.884,53
Σύνολο 1.938,26 4.884,53

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 285,56 0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 259,55
Εμπορικές υποχρεώσεις 27.530,64 26.806,16
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 347.986,81 186.614,03
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 124.905,59 95.628,59
Λοιπές υποχρεώσεις 190.330,58 503.743,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.137,35 365,87
Έσοδα επόμενων χρήσεων 191.365,93 300,00
Σύνολο 883.542,46 813.717,27

Σύνολο υποχρεώσεων 885.480,72 818.601,80

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.988.931,23 2.246.332,94

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία
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ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.751.715,66 3.335.722,41
Κόστος Πωλήσεων 2.538.762,11 1.994.422,83
Μικτό Αποτέλεσμα 1.212.953,55 1.341.299,58

Λοιπά συνήθη έσοδα
1.230.266,72 1.461.239,58

Έξοδα διοίκησης 127.129,20 49.782,85
Έξοδα διάθεσης 147.095,51 57.851,40
Λοιπά έξοδα & ζημιές 35.556,47 24.261,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη 63.974,82 3.070,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 984.460,36 1.332.415,06
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.133,77 1.161,27
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.707,44 7.833,07
Αποτέλεσμα προ φόρων 978.886,69 1.325.743,26
Φόροι εισοδήματος 338.149,75 329.324,26
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 640.736,94 996.419,00

H Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η Λογίστρια
και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σταυρούλιας Αλέξιος Κουνέλη Δήμητρα
Α.Δ.Τ. Χ205656 Α.Δ.Τ. ΑΖ 5919825 Α.Δ.Τ. ΑΕ 045709 / ΑΡ. ΜΗΤΡ. 47444

17.313,17 119.940,00

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις καταστάσεις 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 εταιρικές 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 περιλαμβανόμενης 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 σχεδίασμά 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 έγίναν 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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 ύφους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Κατά τη ννώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται ατην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» 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 καί την αντιστοίχιοη 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, 27 Μαϊου 2016.
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