BLACK CHERRY Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (07/03/2013 — 31/12/2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124460001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α’ εγκ/σεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις επισφαλ. απαιτ.
3α. Επιταγές εισπρακτέες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία

25.483,03

1.357,15

24.125,88

50.895,00

5.947,22

44.947,78

============= ============= =============

============= ============= =============

13.379,00

=============
58.326,78
=============

1.369.404,96
0,00
---------------------------------------

1.369.404,96
80.351,00
21.939,74
3.984,45
--------------------------------------1.475.680,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµ.

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(24.000 µετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβληµένo
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσ. εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχ/σµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες)
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι

χρήσεως 2013

240.000,00
—101.897,11
--------------------------------------138.102,89

=============

315.520,66
1.084.437,40
201.851,86
15.734,59
2.671,76
--------------------------------------1.620.216,27

=============

=============

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως

612,09
29.634,88
--------------------------------------30.246,97

=============
1.505.927,12
=============

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

169.939,38

=============
1.758.319,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
=============

1.758.319,16

=============

Σηµείωση: Η κλειόµενη χρήση είναι η πρώτη λειτουργική χρονιά της εταιρίας, εποµένως δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (07/03/2013 - 31/12/2013)

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας
Μερικά αποτ/τα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συν. έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα
Ολικά αποτ/τα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
II. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειοµ.

3.251.793,53
2.339.535,21 Καθαρά αποτ/τα (ζηµίες) χρήσεως
--------------------------------------912.258,32 Ζηµίες εις νέο
1.011.980,01
--------------------------------------—99.721,69

χρήσεως 2013
—101.897,11
--------------------------------------—101.897,11

=============

4,21
2.124,55 --------------------------------------—2.120,34
--------------------------------------—101.842,03

55,08
--------------------------------------—101.897,11

7.304,37
7.304,37 --------------------------------------0,00
--------------------------------------—101.897,11

=============

ΑΘΗΝΑ 26-05-2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 647035

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 120178

ΛΕΧΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Α.∆.Τ. ΑΒ 056357

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
BLACK CHERRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χατζηπαύλου Σοφιανός
& Καµπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές &
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι
Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
“BLACK CHERRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (η Εταιρία), οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την
κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας
“BLACK CHERRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2013 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.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου
της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Παπουτσής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14371

