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Marketing and Media Services  
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" 

 
 
 
Έδρα: Σκουφά 60   Τ.Κ. 10680 Αθήνα 
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 
 
 
 
 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

χρήσεως 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Β. Ισολογισµός της 31/12/2015  

Γ. Κατάσταση αποτελεσµάτων  

Δ. Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης Δεκεµβρίου 2015 

 

 1. Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία. 

 2. Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16. 

 3. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

 4. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων. 

 5. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν. 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τον εταίρο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

“Marketing and Media Services  
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”  

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας “Marketing 
and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”,   οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2015, 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 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. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “Marketing and 
Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ” 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 
Διαχειριστή µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012. 
 

         Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016 
 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ  ΑΘΑΝ.  ΜΕΤΣΙΟΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  16391 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
µέλος της Crowe Horwath International  

 Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Marketing and Media Services  

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015   
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 

 
  Ποσά κλειόµ. 

 

xρήσης 2015 
(€) 

Περιουσιακά στοιχεία 

  Απαιτήσεις 

 

28.895,57 

Λοιπά 

 

31.949,60 

   Σύνολο ενεργητικού 
 

60.845,17 

   Καθαρή θέση και υποχρεώσεις 

  Κεφάλαια και αποθεµατικά  14.430,61 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  46.414,56 

   Σύνολο καθαρή θέση και υποχρεώσεων 
 

60.845,17 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 

 Ποσά κλειόµ. 

 xρήσης 2015 (€) 
   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

 

124.034,47 

Μείον: Παροχές σε εργαζόµενους 

 

0,00 

Μείον: Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων και 
άυλων στοιχείων 

 

0,00 

Μείον: Λοιπά έξοδα και ζηµίες -107.147,96 

Πλέον: Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

0,00 

Μείον: Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -195,82 

Αποτελέσµατα προ φόρων 
 

16.690,69 

Μείον: Φόροι 

 

5.260,08 

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 
 

11.430,61 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

1. Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία  (Άρθρο 29 παρ.3)

α)  Επωνυµία:  “Marketing and Media Services 
 Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” 
(Διακριτικός τίτλος "MnMs") 

β)  Νοµικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

γ)  Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Διεύθυνση της έδρας:  Σκουφά 60  Τ.Κ. 10680 Αθήνα 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 132951402000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

ζ)  Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ µικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 
αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι)  Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16  (Άρθρο 29 παρ. 6)

Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

3. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που
δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό. (Άρθρο 29 παρ. 16) 

α)  Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις:  Δεν υπάρχουν 
β)  Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν 
γ)  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις : Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά για τη χρήση 
    1.1.2015 – 31.12.2015 






