TVPEDIA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2,Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18547
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 044887707000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (Ποσά σε ευρώ)

\
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ _______________________________________ 3
Β. EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ _____________________________ 6
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ___________________________________________________ 9
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018__________________________ 9
2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 _________________ 9
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201810
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ____________10
Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ _______________________________11
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ _________________________________________________________________11
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ___________________________11
2.1 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ _________________________________________11
2.2 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΝΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) _____12
2.3 ΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ____________________________________________________________________15
2.4 ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ _____________________________________________________________

15

2.5 ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ___________________________________________________________________16
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ __________________________________________________________17
3.1 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ____________________________________________________________________17
3.2 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ________________________________________17
3.3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ______________________________________________________________________17
3.4 ΔΑΝΕΙΑ________________________________________________________________________________17
3.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ____________________________________________________________________________18
3.6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ____________________________________________________________________________18
3.7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ____________________________________________________________19
4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_____________________________________19
4.1 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ _____________________________________________________20
4.2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ _______________________________________________________________________20
4.3 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ__________________________________________________20
4.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ _____________________________________________________________________20
4.5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ _____________________________________________________________21
4.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ________________________________________________________________________21
4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ________________________________________________________________21
4.8 ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ ___________________________________________________________________________22
4.9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ___________________________________________

22

4.10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _________________________________________________________________22
5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ __________________________________________________________22
6.ΚΙΝΔΥΝΟΙ _____________________________________________________________________________

23

7. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ _________________________________________________23
8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ___________________________________________________24

2

TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (Ποσά σε ευρώ)

\
A . ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς τους Μετόχους της
«TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
Κύριοι μέτοχοι,
Με την λήξη του διαχειριστικού έτους 2018 (περίοδος 1/1/2018 - 31/12/2018) θέτουμε υπ’ όψιν σας τον Ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2018, στον οποίο απεικονίζεται η κατά την ημέρα αυτή χρηματοοικονομική κατάσταση της
Εταιρείας.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Το αποτέλεσμα της χρήσης 2018 προ φόρων ήταν κέρδη €5.761,13 έναντι επίσης κερδών €58.228,64 της χρήσης
2017. Μετά φόρων το αποτέλεσμα στο 2018 ήταν κέρδη € 3.583,07 έναντι κερδών €22.785,89 της χρήσης 2017.
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2018 ανήλθε στο ποσό των €337.000,00 έναντι €3.172.001,71
που ήταν το 2017.
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε στην χρήση 2018 σε €311.674,32 έναντι ποσού €3.055.849,86 το 2017. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας στην χρήση 2018 ανήλθαν σε €17.642,12 έναντι €52.252,42 της προηγούμενης χρήσης
2017.Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης στην χρήση 2018 ανήλθαν σε € 1.578,84 έναντι €1.578,84 της προηγούμενης
χρήσης 2017. Τα λοιπά έξοδα στην χρήση 2018 ήταν €149,43 έναντι €3.516,41 το 2017.
Κατά την τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών καθώς και οι δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη χρήση 2018 η Εταιρεία δεν ανέλαβε νέες
παραγωγές προγραμμάτων. Ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας χρήσης προήλθε αποκλειστικά από την παροχή
δημοσιογραφικών υπηρεσιών.
2. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύνολο του Ενεργητικού της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2018 σε
€333.639,72 έναντι €1.287.657,49 της προηγούμενης χρήσης 2017.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν την 31/12/2018 σε €272.246,71 ενώ οι αντίστοιχες της
προηγούμενης χρήσης σε €1.229.847,55.Η μεγάλη μείωση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων οφείλεται στη
μείωση των εμπορικών απαιτήσεων και στην αντίστοιχη μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων, λόγω της μείωσης
της δραστηριότητας της Εταιρείας στη χρήση 2018.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κατωτέρω παρουσιάζονται σημαντικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση επιμέρους
χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά την 31/12/2018:
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Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μικτά Κέρδη/Πωλήσεις
ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

31/12/2018

31/12/2017

7,52%

3,66%

122,55%

104,70%

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2018 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24
Συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 θεωρούνται η μητρική της οι θυγατρικές αυτής, και τα
Διευθυντικά στελέχη τους καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα την 31/12/2018 αφορούν:

Έσοδα από υπηρεσίες
Λοιπά παρεπόμενα έσοδα
Απαιτήσεις (υπόλοιπο 31/12/2018)

ΕΙΔΗΣΕΣ
ΝΤΟΤ ΚΟΜ A.E.
337.000,00
0,00
261.715,52

Συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν.

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Η Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής, συμπαραγωγής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας
οπτικοακουστικών έργων, θεωρεί ότι έχει πετύχει μέχρι στιγμής τους στόχους της.
Για το 2019 η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει μέχρι σήμερα την παραγωγή κάποιου έργου, ενώ συνεχίζει κανονικά την
παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών.

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιδόσεών της

Στα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων, μέσω
εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την διάθεση των υπηρεσιών της.
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7. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:


της ίσης μεταχείρισης



σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων



της διαφορετικότητας



της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και



της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία μας με γνώμονα τη
διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.
Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων
υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού
ατυχήματος. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και την συνδικαλιστική ελευθερία, τηρώντας την
εργατική Νομοθεσία.
8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η Eταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Ο
κίνδυνος της αγοράς ως προς τον συναλλαγματικό κίνδυνο είναι ελάχιστος για την Εταιρεία διότι δραστηριοποιείται
κυρίως στην Ελλάδα. Ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού
κινδύνου. Όσον αφορά τον κίνδυνο της ρευστότητας, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά

αποτελέσματα

της

Εταιρείας

που

προκύπτει

από

την

αδυναμία

πρόβλεψης

των

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των υπηρεσιών.
9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας
μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.
Πειραιάς, 09 Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Β.Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «TVPEDIA – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “TVPEDIA – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας “TVPEDIA – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2018. 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 καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές
του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη
γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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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 των άρθρων 43α και του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία “TVPEDIA – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Νικόλαος Παπαδημητρίου
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14271
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε.120
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σημ.

4.1
4.2

31/12/2018

31/12/2017

276.715,52
15.108,16
33.264,69
8.551,35
333.639,72
333.639,72

1.278.763,14
80,37
8.813,98
1.287.657,49
1.287.657,49

4.4

60.000,00
1.393,01
61.393,01

60.000,00
(2.190,06)
57.809,94

4.5
4.5

220.264,02
51.982,69
0,00
272.246,71
272.246,71
333.639,72

1.088.791,78
109.158,99
31.896,78
1.229.847,55
1.229.847,55
1.287.657,49

4.3

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Σημ.
Σημ.
4.6
4.7

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

4.7
4.7
4.8

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

4.9

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

4.10

1/1 - 31/12/2018

1/1 - 31/12/2017

337.000,00
(311.674,32)
25.325,68

3.172.001,71
(3.055.849,86)
116.151,85

(17.642,12)
(1.578,84)
(149,43)

(52.252,42)
(1.578,84)
(3.516,41)

5.955,29

58.804,18

(194,16)

(575,54)

5.761,13

58.228,64

(2.178,06)

(35.442,75)

3.583,07

22.785,89

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2018
1/1 - 31/12/2018
Κέρδη μετά από φόρους
Kέρδη/Ζημιές από αναλογιστική μελέτη
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους

1/1 - 31/12/2017

3.583,07
0,00
3.583,07

22.785,89
1.615,25
24.401,14

3.583,07

24.401,14

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους αποδιδόμενα σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
Kέρδη από αναλογιστική μελέτη
Συνολικά εισοδήματα περιόδου 01/01-31/12/2017
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
Συνολικά εισοδήματα περιόδου 01/01-31/12/2018
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα
εις νέον

60.000,00
60.000,00
60.000,00

(26.591,20)
1.615,25
22.785,89
(2.190,06)
3.583,07
1.393,01

Σύνολο
33.408,80
1.615,25
22.785,89
57.809,94
3.583,07
61.393,01

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (έμμεση μέθοδος)
1/1-31/12/2018
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρo φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην δανειακων)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2017

5.761,13
194,16
194,16

58.228,64
575,54
575,54

987.019,83
(925.704,06)
67.271,06

(158.356,59)
64.377,75
(35.174,66)

(194,16)
(67.339,53)
(262,63)

(575,54)
(4.590,97)
(40.341,17)

(262,63)

(40.341,17)

8.813,98
8.551,35

49.155,15
8.813,98

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε έχει ως
αντικείμενο την παραγωγή, συμπαραγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικών έργων. Επίσης την
οργάνωση, σχεδιασμό και διανομή οπτικοακουστικών έργων όπως ενδεικτικά βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο, cd, dvd ή των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω ή παράγονται από αυτά.
Η Εταιρεία έχει έδρα την Ελλάδα και η διεύθυνσή της βρίσκεται επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2,
Ν. Φάληρο - Πειραιάς, Τ.Κ. 185 47. Οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της
31ης Δεκεμβρίου 2017) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 09/08/2019. Αναφέρεται ότι οι παρούσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι
ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου με την μητρική εταιρεία «Ειδήσεις Ντοτ Κομ Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική & Εμπορική Εταιρεία
Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης».
Η Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31/12/2018 έχει ως εξής:
Μέτοχοι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ
ΚΟΜ Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

600

100%

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:
Όνομα
Ιωάννης Αλαφούζος
Ευαγγελία Κουτσαυτάκη
Ιωάννης Σπανολιός

Θέση
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Διάρκεια
28/7/2017-09/09/2022
28/07/2017-09/09/2022
01/01/2017-09/09/2022

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1 Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» την 31η Δεκεμβρίου 2018, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2018 έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και είναι σύμφωνες με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών του, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
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Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των
λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.5.
Η διοίκηση της Εταιρείας κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις αναγκαίες
προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής, αποτίμησης ώστε να είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της 31/12/2018.

2.2 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Δ.Π.Χ.Α.)
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη
διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εκτίμηση της Εταιρείας
σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση

Επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 1
Ιανουαρίου 2018, όπου αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους.

α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.
Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την Ταξινόμηση και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Ενεργητικού:

Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος



Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ)



Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο από
πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την διακράτηση
αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα
πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των
συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό μοντέλο
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περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των
συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όταν
χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού επιμετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και
τόκους, όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων
ενσωματωμένων παραγώγων, επιμετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει
εναλλακτικά την επιμέτρησή τους σε ΕΑΜΛΣΕ.

Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (με εξαίρεση
τις μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως απομείωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο ΑΠΖ πρέπει να γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για περισσότερο από
30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από
πιστωτικά γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη διάρκεια των επομένων 12 μηνών.
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόμη
απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης
ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται με την ΑΠΖ
για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στ οιχείο
ενεργητικού είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για
σημαντικές οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών.

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία εφαρμόζει το απλοποιημένο μοντέλο του ΔΠΧΑ 9 για την εκτίμηση της ΑΠΖ των εμπορικών και λοιπών
απαιτήσεων, κατατάσσοντάς τις είτε στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 και επιμετρώντας την ΑΠΖ της συνολικής ζωής τους.
Για την επιμέτρηση της ΑΠΖ, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των χαρακτηριστικών
πιστωτικού κινδύνου και της ηλικίας τους (πλέον ημέρες από τη λήξη τους) κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η
επιμέτρηση βασίζεται σε συγκεκριμένες μετρήσεις πιστωτικού κινδύνου (πχ. Πιθανότητες αθέτησης συμφωνίας,
περιστατικά πιστωτικών γεγονότων) που υπολογίζονται βάσει ιστορικών στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της
αγοράς καθώς και μελλοντικών εκτιμήσεων στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.

β. Επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες” παρέχει ένα ενιαίο περιεκτικό μοντέλο προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τις οικονομικές οντότητες για την λογιστικοποίηση των εσόδων από τις συμβάσεις με πελάτες. Η
βασική αρχή του Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι ότι μία οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να
απεικονίζει τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό που αντανακλά το
αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά ότι δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. Το Δ.Π.Χ.Α. 15 εκδόθηκε το
Μάιο του 2014 και πρέπει να εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018. Το Δ.Π.Χ.Α. 15 καταργεί τα ακόλουθα πρότυπα και διερμηνείες: (α) Δ.Λ.Π. 18, (β) Δ.Λ.Π. 11, (γ)
ΕΔΔΠΧΠ 13, (δ) ΕΔΔΠΧΑ 15, (ε) ΕΔΔΠΧΑ 18 και (στ) ΜΕΔ-31.
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι ένα σύνθετο ‘Πρότυπο’, το οποίο εισάγει σαφέστερες οδηγίες και απαιτήσεις σε σχέση με το
προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο κανόνων και αρχών. Απαιτεί την εφαρμογή σημαντικής κρίσης σε ορισμένες
περιπτώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα περιγραφικό, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την άσκηση
υποκειμενικής κρίσης. Σε αντίθεση με το Δ.Λ.Π. 18 που παρέχει διακριτά κριτήρια αναγνώρισης του εσόδου για τα
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αγαθά και τις υπηρεσίες, το Δ.Π.Χ.Α. 15 καταργεί αυτή την διάκριση. Το νέο ‘Πρότυπο’ αντί αυτού επικεντρώνεται στο
τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεσης και διακρίνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης σε αυτές που
εκπληρώνονται σε μια “δεδομένη χρονική στιγμή” και σε αυτές που εκπληρώνονται σε “βάθος του χρόνου”. Η
διάκριση αυτή καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο έλεγχος των αγαθών και των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον
πελάτη.
Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η ερμηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή μέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίμημα που καθορίζεται σε
ξένο νόμισμα β) η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια προπληρωθείσα απαίτηση ή μια υποχρέωση από
αναβαλλόμενα έσοδα σε σχέση με αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και
γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόμενο έσοδο είναι μη χρηματικά. Η Επιτροπή Διερμηνειών κατέληξε ότι
η ημερομηνία της συναλλαγής με σκοπό τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ημερομηνία της
αρχικής αναγνώρισης της μη νομισματικής προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόμενου εσόδου. Σε
περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία συναλλαγής
καθορίζεται για έκαστη πληρωμή ή είσπραξη. Η ερμηνεία δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο για τον προσδιορισμό των μισθώσεων και τον λογιστικό χειρισμό τους στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο των εκμισθωτών όσο και των μισθωτών. Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και αντικαθιστά την υπάρχουσα
λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει του Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” και των σχετικών Διερμηνειών. Το Δ.Π.Χ.Α.
16 θα έχει σημαντική επίδραση στους μισθωτές, καθώς καταργείται η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και
χρηματοδοτικών μισθώσεων για τους μισθωτές και σχεδόν όλες οι μισθώσεις θα αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό
των μισθωτών. Με βάση το νέο πρότυπο, για κάθε μίσθωση θα αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο
(“περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης”) και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση καταβολής ενοικίων
(“υποχρέωση από την μίσθωση”). Οι μόνες εξαιρέσεις αναγνώρισης είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και οι
μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Σε αντίθεση με την λογιστική
αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, το Δ.Π.Χ.Α. 16 ουσιαστικά μεταφέρει τις απαιτήσεις του
Δ.Λ.Π. 17 για την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή.
Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος»
Η ερμηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς συντελεστές,
όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος
Εισοδήματος). Η Ερμηνεία προβλέπει μια οικονομική οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισμοί
φορολογικών θεμάτων αξιολογούνται συλλογικά ή μεμονωμένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρμόδια
φορολογική αρχή να αποδεχθεί την υιοθετημένη ή προτεινόμενη από την οντότητα λογιστική μεταχείριση του
φορολογικού θέματος στη δήλωση φόρου εισοδήματος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική
της θέση σε συνάρτηση με τον εν λόγω λογιστικό χειρισμό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο
του αβέβαιου λογιστικού χειρισμού στην φορολογική της θέση. Η ερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων
παροχών»
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του
προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός
τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων αναλογιστικών
παραδοχών. Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν
μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του
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περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» για
μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη
συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται
λεπτομερώς οι αλλαγές στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2017 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017.
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά έλεγχο επιχείρησης που
αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίμηση συμμετοχής που είχε στην επιχείρηση
αυτή.

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο με αυτό
στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού
συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισμού της οντότητας στον υπολογισμό του δείκτη δανεισμού.

2.3 Βάση Επιμέτρησης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων:


χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
(περιλαμβάνονται και τα παράγωγα),



χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και



επενδύσεων σε ακίνητα.

2.4 Νόμισμα Παρουσίασης
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας,
δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
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2.5 Χρήση Εκτιμήσεων
Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης
επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που
αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις
για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά
κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, τα
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.
Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι
παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται παρακάτω:


Φόροι εισοδήματος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.
Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον
καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις, για αναμενόμενα
θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις που γίνονται βάσει ιστορικών στοιχείων.


Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα
ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Εταιρείας
σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός
υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν
καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.


Ενδεχόμενα γεγονότα

Η Εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις. Η
Διοίκηση ωστόσο κρίνει ότι δεν υφίστανται δικαστικές υποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν σημαντικά την
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.


Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η
Δεκεμβρίου 2018 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη
χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις οποίες
συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση

και

παρουσιάζονται κατωτέρω.

3.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του
υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών
είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας
αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η
επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους
οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία
απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
3.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως.

3.3 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται στα αποτελέσματα εις
νέον.
3.4 Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το

δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.5 Φορολογία
Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας
της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας της χώρας λειτουργίας τους .
Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου.
Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εμφανίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και
επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
Αναβαλλόμενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα καταβληθεί ή είναι επιστρεπτέο σε μελλοντικές
περιόδους και αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης
του. Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από
υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις αφορούν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις
σε θυγατρικές και συγγενείς, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται
από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού ή
ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται κατά το ποσό το οποίο δεν είναι πλέον πιθανό να
ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών μελλοντικών φορολογητέων κερδών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιμώνται με φορολογικούς συντελεστές που
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να
συμψηφίσουν τα καταχωρηθέντα ποσά και επιπλέον προτίθενται είτε να εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν το καθαρό
υπόλοιπο είτε να εισπράξουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως Φορολογία εισοδήματος
& αναβαλλόμενος φόρος.

3.6 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:


Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος,



Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,



Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες
δυνατές εκτιμήσεις της Διοίκησης. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να
διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες
εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή
το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μιας συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι
ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από
οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται
ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.7 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις,
επιστροφές , ΦΠΑ και άλλους φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν
υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται
για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
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Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Σύνολο

31/12/2018
276.715,52
0,00
276.715,52

31/12/2017
1.230.363,14
48.400,00
1.278.763,14

276.715,52

1.278.763,14

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Η Εταιρεία εκτιμά ότι η λογιστική αξία των κονδυλίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.2 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Χρεώστες Διάφοροι
Σύνολο

15.108,16
15.108,16

80,37
80,37

Η Εταιρεία εκτιμά ότι η λογιστική αξία των κονδυλίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2018
4.916,80
3.634,55
8.551,35

31/12/2017
4.941,54
3.872,44
8.813,98

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Η λογιστική αξία
των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.4 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αποτελείται από κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €100. Όλες οι μετοχές
παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο
στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Αριθμός
μετοχών

Καταβλημένο
μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

600

60.000,00

60.000,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

600

60.000,00

60.000,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

600

60.000,00

60.000,00
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4.5 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρουσιάζεται στους πίνακες που
ακολουθούν:
Προμηθευτές
Μεταχρονολογημμένες επιτάγες
Σύνολο

31/12/2018
220.159,47
104,55
220.264,02

31/12/2017
1.088.687,23
104,55
1.088.791,78

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των υπολοίπων των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2018
3.896,66
26.673,99
21.412,04
51.982,69

31/12/2017
19.108,93
54.437,97
35.612,09
109.158,99

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες.

4.6 Κύκλος Εργασιών
Λοιπά έσοδα
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Έσοδα οπτικοακουστικων παραγωγων
Σύνολο

01/01-31/12/2018
0,00
337.000,00
0,00
337.000,00

01/01-31/12/2017
271.802,51
466.000,00
2.434.199,20
3.172.001,71

4.7 Ανάλυση ανά είδος εξόδων
Η ανάλυση κατ’ είδος εξόδων παρουσιάζεται ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων
0,00
306.937,68
4.572,00
164,64
0,00
311.674,32

01/01/2018- 31/12/2018
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
13.662,00
1.524,00
1.522,86
54,84
1.654,84
802,42
1.578,84
17.642,12

Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων
558.826,11
1.568.867,19
768.956,72
6.635,08
152.564,76
3.055.849,86

01/01/2017- 31/12/2017
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
48.571,72
1.524,00
1.611,79
54,84
1.629,36
439,55
1.578,84
52.252,42

Σύνολο
0,00
320.599,68
7.618,86
1.874,32
802,42
330.895,28

Σύνολο
558.826,11
1.617.438,91
772.092,51
8.319,28
153.004,31
3.109.681,12
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Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2018 ήταν ποσό €3.500,00 (2017: €6.500,00).

4.8 Λοιπά Έξοδα
Τα Λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Άλλα έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα

1/1-31/12/2018
103,13
46,30
149,43

1/1-31/12/2017
14,60
3.501,80
0,01
3.516,40

4.9 Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν έξοδα από τόκους.
1/1-31/12/2018
Έξοδα τόκων από:
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο χρηματοοιοκονομικών εξόδων

194,16
194,16

1/1-31/12/2017
575,54
575,54

4.10 Φορολογία Εισοδήματος
Το ποσό φόρου που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής:
1/1-31/12/2018
2.178,06
2.178,06

1/1-31/12/2017
35.442,75
35.442,75

Κέρδη προ φόρων

5.761,13

58.228,64

Συντελεστής φόρου
Αναλογούν φόρος
Φόρος μη εκπιπτόμενων δαπανών
Φόρος εισοδήματος περιόδου

29%
1.670,73
507,33
2.178,06

29%
16.886,31
18.556,44
35.442,75

Φόρος εισοδήματος χρησης

Για τη χρήση 2018, ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ανέρχεται σε ποσοστό 29%.

5. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, με την μητρική της ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και με τις συνδεδεμένες
εταιρείες διαμορφώνονται ως εξής:
Υπόλοιπα:
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31/12/2018
Απαιτήσεις
Υπόλοιπο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων

31/12/2017
Απαιτήσεις
Υπόλοιπο

261.715,52

261.715,52

1.205.363,14

1.205.363,14

261.715,52

261.715,52

1.205.363,14

1.205.363,14

Συναλλαγές:
1/01/2018-31/12/2018
Πωλήσεις
αγαθών και
Λήψη
υπηρεσιών
υπηρεσιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών

337.000,00

01/01/2017-31/12/2017
Πωλήσεις
αγαθών και
Λήψη
υπηρεσιών
υπηρεσιών

-

337.000,00

-

2.919.653,14

261.348,57

2.919.653,14

261.348,57

Συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν.

6. Κίνδυνοι
Η Eταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Ο
κίνδυνος της αγοράς ως προς τον συναλλαγματικό κίνδυνο είναι ελάχιστος για την Εταιρεία διότι δραστηριοποιείται
κυρίως στην Ελλάδα. Ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού
κινδύνου. Όσον αφορά τον κίνδυνο της ρευστότητας, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά

αποτελέσματα

της

Εταιρείας

που

προκύπτει

από

την

αδυναμία

πρόβλεψης

των

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των υπηρεσιών.

7. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ 1738/2017, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή πρόσθετων φόρων
μέχρι και η χρήση 2012 έχει παραγραφεί.
Για τις χρήσεις 2013 έως 2017 η Εταιρεία έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.
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Ανέλεγκτη παραμένει η χρήση 2018 για την οποία η διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη
αναφορικά με πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι
δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση
της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα τέτοιων μελλοντικών ελέγχων, για τις χρήσεις 2013 έως 2017 καθώς και για την
χρήση 2018, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση της
Εταιρείας.

8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας
μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

Πειραιάς, 09 Αυγούστου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. AK 044528

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 044149

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΡΔΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 502092

ΣΠΥΡΙΔΩΝ E. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 102892
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 37591
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