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A . ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Προς τους Μετόχους της 

«TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

 

Με την λήξη του διαχειριστικού έτους 2016 (περίοδος 1/1/2016 - 31/12/2016) θέτουµε υπ’ όψιν σας τον Ισολογισµό 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, στον οποίο απεικονίζεται η κατά την ηµέρα αυτή χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας. 

Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Το αποτέλεσµα της χρήσης 2016 προ φόρων ήταν κέρδη €6.430.50 έναντι επίσης κερδών €15.048,76 της χρήσης 

2015. Μετά φόρων το αποτέλεσµα στο 2016 ήταν κέρδη  €3.694,34 έναντι €11.614,18 της χρήσης 2015. 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2016 παρουσίασε αύξηση, σε ποσοστό 627,10% σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση.  Συγκεκριµένα ανήλθε στο ποσό των €3.991.058,89 έναντι €548.900,00 που ήταν το 2015. 

Οι δαπάνες της χρήσης 2016 αυξήθηκαν σε  ποσοστό 667,36% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Συγκεκριµένα, 

αύξηση σε ποσοστό 916,52% παρουσίασε το κόστος πωληθέντων το οποίο ανήλθε στην χρήση 2016 σε 

€3.932.664,74 έναντι ποσού €386.874,52 το 2015. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στην χρήση 2016 ανήλθαν σε 

€158.453,38 έναντι €145.124,25 της προηγούµενης χρήσης 2015 (αύξηση σε ποσοστό 9,18%). Τα έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης στην χρήση 2016 ανήλθαν σε €1.578,84 έναντι €1.609,69 της προηγούµενης χρήσης 2015 (µείωση σε 

ποσοστό 1,92%). Τα λοιπά έξοδα στην χρήση 2016 ήταν €2.004,85 έναντι  €3,42 το 2015. 

 

2. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Το σύνολο των Ενεργητικών στοιχείων του Ισολογισµού της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2016 σε €1.169.256,82 

έναντι €274.922,96  της προηγούµενης χρήσης 2015. 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται την 31/12/2016 σε € 1.133.573,02 ενώ οι αντίστοιχες της 

προηγούµενης χρήσης σε €243.593,25. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Κατωτέρω παρουσιάζονται σηµαντικοί αριθµοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση επιµέρους 

οικονοµικών στοιχείων κατά την 31/12/2016: 

31/12/2016 31/12/2015
Ι. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μικτά Κέρδη/Πωλήσεις

ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1,46%

103,09%

29,52%

112,86%
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2016 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24 

 

Συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 θεωρούνται η µητρική της οι θυγατρικές αυτής, και τα 

∆ιευθυντικά στελέχη τους καθώς και  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα την 31/12/2016 αφορούν: 

 

Υποχρεώσεις (υπόλοιπο 31/12/2016)

3.518.558,89

0,00 
776.441,89
583.518,39

Έσοδα από υπηρεσίες
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ A.T.E.E.

Αγορές υπηρεσιών
Απαιτήσεις (υπόλοιπο 31/12/2016)

 

 

Αντίστοιχα συναλλαγές µε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν δοθείσες αµοιβές €146.910,00. Κατά την 

31/12/2016 δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. 

 

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

Η Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής, συµπαραγωγής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας 

οπτικοακουστικών έργων, θεωρεί ότι έχει πετύχει µέχρι στιγµής τους στόχους της. Κατά την τρέχουσα χρήση η 

Εταιρεία έχει αναλάβει, για λογαριασµό της µητρικής της εταιρείας, την παραγωγή του µουσικού 

υπερθεάµατος X-FACTOR καθιερώνοντας την στο χώρο της παραγωγής. 

Για το 2017 οι προσπάθειες της διοίκησης και των στελεχών της Εταιρείας, θα είναι συνεχής προς την κατεύθυνση όχι 

µόνο της διατήρησης, αλλά και της κατάκτησης ακόµη µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς. 

 

6. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 

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. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2017 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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Β.  EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας«ΤVPEDIA - YΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ A.E.» 
 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤV PEDIA - YΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.» οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως 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. 
 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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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Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

 
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σηµείωση 7 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την 
χρήση 2010. 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 καταλογιστούν 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. 
 
 
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 «ΤV PEDIA - YΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 «ΤV PEDIA – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2017 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Αλέξης Μ. Χατζηπαύλου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 42351 

Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Α.Μ.ΣΟΕΛ: Ε 120 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµ. 31/12/2016 31/12/2015

Περιουσιακά Στοιχεία

Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά Στοιχεία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.1 659,75 -                      
Σύνολο µη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 659,75 0,00

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.2 1.101.129,95 264.486,96
Λοιπές Απαιτήσεις 4.3 18.311,97 2.700,00             
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.4 49.155,15 7.736,00
Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 1.168.597,07 274.922,96
Σύνολο Ενεργητικού 1.169.256,82 274.922,96

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.5 60.000,00 60.000,00
Αποτελέσµατα Εις Νέον (26.591,2) (28.670,29)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.408,80 31.329,71

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.6 2.275,00 -                      

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.275,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.7 862.332,07 170.747,74
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.7 271.240,95 69.410,93
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 0,00 3.434,58             
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 1.133.573,02 243.593,25
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.135.848,02 243.593,25
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.169.256,82 274.922,96

 
 

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 2016 Σηµ. 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Κύκλος Εργασιών 4.8 3.991.058,89 548.900,00
Κόστος Πωληθέντων 4.9 (3.932.664,74) (386.874,52)
Μικτό Κέρδος 58.394,15 162.025,48
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 4.10 111.019,84 0,04
Έξοδα διοίκησης 4.9 (158.453,38) (145.124,25)
Έξοδα διάθεσης 4.9 (1.578,84) (1.609,69)
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 4.10 (2.004,85) (3,42)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

7.376,92 15.288,16

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4.11 (946,420) (239,4)
Κέρδη προ φόρων 6.430,50 15.048,76
 Φόρος εισοδήµατος 4.12 (2.736,16) (3.434,58)
Κέρδη µετά από φόρους 3.694,34 11.614,18
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2016 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 3.694,34 11.614,18
Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων
Kέρδη/(Ζηµιές) από αναλογιστική µελέτη (1.615,25) -                        
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 2.079,09 11.614,18

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους αποδιδόµενα σε:

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 2.079,09 11.614,18

Σηµ. 1/1 - 31/12/20151/1 - 31/12/2016

 

 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 60.000,00 (40.284,47) 19.715,53
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Συνολικά εισοδήµατα περιόδου 01/01-31/12/2015 -                   11.614,18 11.614,18
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 60.000,00 (28.670,29) 31.329,71
Kέρδη/(Ζηµιές) από αναλογιστική µελέτη -                   (1.615,25) (1.615,25)
Συνολικά εισοδήµατα περιόδου 01/01-31/12/2016 -                   3.694,34 3.694,34
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 60.000,00 (26.591,2) 33.408,80

 

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31ης  ∆εκεµβρίου 2016 (έµµεση µέθοδος) 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα πρo φόρων 6.430,50 15.048,76
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 946,42 239,40
Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές 946,42 239,40
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (851.209,66) (109.442,00)
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην δανειακων) 893.414,35 101.380,01
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 49.581,61 7.226,17

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (946,42) (239,40)
Καταβεβληµένοι φόροι (7.216) -                   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 41.419,15 6.986,77

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες -                   -                   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -                   -                   

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες -                   -                   

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                   -                   

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)

41.419,15 6.986,77

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.736,00 749,23
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 49.155,15 7.736,00

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατ/νοµικών Καταστάσεων 
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∆. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Εταιρεία TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 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 TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 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 ∆εκεµβρίου 2016 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 

31ης ∆εκεµβρίου 2015) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 30/06/2017. Αναφέρεται ότι οι παρούσες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Η Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31/12/2016 έχει ως εξής: 

 

 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ  Α.Τ.Ε.Ε.  600 100%
 

 

 

Το τετραµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

Όνοµα Θέση ∆ιάρκεια
Ιωάννης Αλαφούζος Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 01/01/2016-30/07/2017
Ιωάννης Σπανολιός Αντιπρόεδρος ∆.Σ 01/01/2016-30/07/2017
Γεώργιος Κοσµάς Μέλος 01/01/2016-30/07/2017
Αρης Πορτοσάλτε Μέλος 01/01/2016-30/07/2017

 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

2.1 Βάση Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» την 31η ∆εκεµβρίου 2016, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2016 έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

∆ιεθνών 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 
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αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και είναι σύµφωνες µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών του, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

 

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) 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 ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

της 31/12/2016. 

 

 

2.2 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(∆.Π.Χ.Α.)  

 

 

Εφαρµογή νέων και τροποποιηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

 

 

Νέα και τροποποιηµένα ∆ΠΧΑ που επηρεάζουν τα ποσά που παρουσιάζονται ή / και τις γνωστοποιήσεις 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Α) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. 

 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) Λογιστική για επένδυση σε από κοινού δραστηριότητα (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε 

µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’, όπως αυτή ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 3. Η εφαρµογή 

αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν ότι η µέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που δηµιουργούνται από 

µια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών 

που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µόνο σε περιορισµένες 
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περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο των εσόδων, ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι 

τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε µεγάλο 

βαθµό. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσουν τις «διαρκείς φυτείες» στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 και όχι του ∆ΛΠ 41, 

επιτρέποντας να λογιστικοποιούνται ως ενσώµατα πάγια και να επιµετρούνται µεταγενέστερα στο κόστος ή στην 

αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. Επίσης εισάγει τον ορισµό για τις «διαρκείς φυτείες». Οι 

τροποποιήσεις αυτές δε έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις - µέθοδος της καθαρής θέσης (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τροποποιείται το ∆ΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλογή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δε έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2016) 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 τροποποιεί τα ακόλουθα πρότυπα ως εξής: 

 

∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ∆ιακρατούµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες 

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ∆ΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονοµική οντότητα επαναταξινοµήσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή» ή αντίστροφα και τις 

περιπτώσεις στις οποίες η λογιστική του «διακρατούµενου προς διανοµή» διακόπτεται. 

 

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις  

Συµπληρωµατικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο µία συµφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίσεις σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις που αφορούν σε συµψηφισµούς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

 

∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους  

∆ιευκρινίζει ότι τα εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του προεξοφλητικού 

επιτοκίου για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να εκφράζονται στο ίδιο 

νόµισµα όπως και οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν. 

 

∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά  

∆ιευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Η εφαρµογή των βελτιώσεων δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιουλίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις 
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γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει σηµαντική επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την 

υποχρέωση ενοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιουλίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους 

από την υποχρέωση ενοποίησης. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Β) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν τεθεί σε ισχύ αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από 

την Ε.Ε.: 

 

∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς να συνεχίσει να υπολογίζει, µε κάποιες περιορισµένες αλλαγές, τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων 

λογαριασµών ρυθµιζόµενων τιµών», σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά 

την αρχική υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Ο στόχος του ∆ΠΧΑ 14 είναι 

να διευκρινίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων λογαριασµών 

ρυθµιζόµενων τιµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιµή που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

 

Γ) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ: 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (2014) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η οριστική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αντικαθιστά το 

∆ΛΠ 39. Το πρότυπο περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τοµείς: 

 

• Ταξινόµηση και επιµέτρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού 

µοντέλου στο οποίο διακρατούνται και των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών ροών τους. Η έκδοση του 

∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει την κατηγορία «εύλογης αξίας µέσω λοιπών συνολικών εσόδων» για ορισµένα χρεόγραφα. Οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται µε παρόµοιο τρόπο όπως στο ∆ΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές 

ως προς την επιµέτρηση του πιστωτικού κινδύνου της οντότητας. 

 

• Αποµείωση. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει µια προσέγγιση «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών» για την 

επιµέτρηση της αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

προηγηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να αναγνωριστεί µία πιστωτική ζηµία. 

 

• Η λογιστική αντιστάθµισης. Εισάγει µια προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης που έχει σχεδιαστεί για να 

ευθυγραµµιστεί περισσότερο µε το πώς οι οικονοµικές οντότητες αναλαµβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης 

κινδύνου κατά την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 

 

• ∆ιαγραφή. Οι κανόνες για την διαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

µεταφέρθηκαν από το ∆ΛΠ 39. 
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του 

προτύπου, µέχρις ότου η Εταιρεία να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση. 

 

∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων που εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε θέµατα όπως είναι η χρονική στιγµή αναγνώρισης του εσόδου, λογιστικοποίηση 

µεταβλητού τιµήµατος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης και διάφορα συναφή θέµατα. 

Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για τα έσοδα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω 

προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι 

εφικτό να γίνει µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του προτύπου, µέχρις ότου η Εταιρεία να πραγµατοποιήσει µια 

λεπτοµερείς επισκόπηση. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019) 

Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζονται, επιµετρούνται, παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται 

οι µισθώσεις. Όσον αφορά τον µισθωτή, το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο λογιστικό µοντέλο βάσει του οποίου ο 

µισθωτής αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σε όλες τις συµβάσεις µίσθωσης, εκτός αν αυτές 

έχουν διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών ή το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µικρής αξίας. Ο εκµισθωτής 

συνεχίζει να ταξινοµεί τις µισθώσεις σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µε λογιστική προσέγγιση ουσιαστικά 

αµετάβλητη σε σχέση µε το ∆ΛΠ 17. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο 

µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει µια 

εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του προτύπου, µέχρις ότου η Εταιρεία να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς 

επισκόπηση. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες 

ζηµιές (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρούνται στην εύλογη αξία. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) Πρόταση γνωστοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες θα πρέπει να παρέχουν γνωστοποιήσεις που να επιτρέπουν στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προέρχονται από 

χρηµατοδοτικές λειτουργίες. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα 

έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της. 

 

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τρεις πτυχές του προτύπου (προσδιορισµός των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη σύµβαση µε τον πελάτη, τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µια σχέση εντολέα και πράκτορα και 
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την αδειοδότηση) και παρέχουν κάποιες µεταβατικές διευκολύνσεις για τις τροποποιηµένες και ολοκληρωµένες 

συµβάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόµηση και επιµέτρηση των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  

 

Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό των παροχών που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών, εµπεριέχουν όρους απόδοσης και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό χειρισµό 

των τροποποιήσεων σε όρους προγραµµάτων που µεταβάλουν µια παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε 

παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε την ταξινόµηση των 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µε χαρακτηριστικά καθαρού διακανονισµού. Η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της. 

 

∆.Π.Χ.Α. 10 και ∆.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή 

και της Συγγενούς του Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας (η ηµεροµηνία εφαρµογής αναβλήθηκε επ’ αόριστο) 

 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και στο ∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες διευκρινίζουν το χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων 

από έναν επενδυτή στη συγγενή του επιχείρηση ή κοινοπραξία, ως ακολούθως: 

απαιτείται πλήρης αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή του κέρδους ή της ζηµιάς που προκύπτει 

από την πώληση ή εισφορά περιουσιακού στοιχείου που συνιστά επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ∆.Π.Χ.Α. 3 

Συνενώσεις επιχειρήσεων) 

απαιτείται µερική αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµιάς σε περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία δε συνιστούν 

επιχείρηση, δηλαδή το κέρδος ή η ζηµιά αναγνωρίζεται µόνο κατά ποσοστό της συµµετοχής µη σχετιζόµενων 

επενδυτών σε αυτή τη συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της συναλλαγής, δηλαδή είτε η πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται από έναν επενδυτή που µεταφέρει µετοχές σε µια θυγατρική που κατέχει 

τα περιουσιακά στοιχεία (καταλήγοντας σε απώλεια ελέγχου της θυγατρικής), είτε µε απευθείας πώληση των ίδιων 

των περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της. 

 

∆.Π.Χ.Α. 4 (Τροποποίηση) Εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα µε το ∆.Π.Χ.A. 4 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018)  

 

Η τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 4 παρέχει δύο επιλογές στις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4: 

επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινοµήσουν, από την κατάσταση αποτελεσµάτων στην κατάσταση 

λοιπών συνολικών εσόδων, µέρος από τα έσοδα ή έξοδα που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία προσδιορισµένα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (προσέγγιση overlay). 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α. 9 για τις οντότητες των οποίων η κύρια δραστηριότητα 

είναι η έκδοση συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 4. (προσέγγιση deferral). 

 

Η εφαρµογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και η οντότητα επιτρέπεται να σταµατήσει την εφαρµογή 

τους πριν από την εφαρµογή του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της. 
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∆.Λ.Π. 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς Επενδύσεις σε Ακίνητα  (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Τροποποιεί την παράγραφο 57 του ∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα και ορίζει ότι µια οικονοµική οντότητα θα 

πρέπει να µεταφέρει ένα ακίνητο από και προς τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, µπορεί να τεκµηριωθεί 

η αλλαγής χρήσης. Αλλαγή χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληρεί ή παύει να πληρεί, τον ορισµό των επενδύσεων 

σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί 

τεκµηριωµένη αλλαγής στη χρήση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της. 

 
Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆.Π.Χ.Α. 2014-2016  

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2014-2016 τροποποιεί τα ακόλουθα πρότυπα ως εξής: 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

∆ιαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις των παραγράφων Ε3 – Ε7 του ∆.Π.Χ.Α. 1, επειδή έχουν καλύψει τον 

σκοπό τους  

 

∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

 

Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10 – Β16, ισχύουν για τις 

συµµετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και έχουν ταξινοµηθεί ως προοριζόµενες προς πώληση, ως 

προοριζόµενες για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προοριζόµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες. 

 

∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

 

Η επιλογή για επιµέτρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων µιας επένδυσης σε συγγενή εταιρία ή 

κοινοπραξία από οργανισµό διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλων υπαγόµενων οντοτήτων, εφαρµόζεται 

επένδυση προς επένδυση κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της. 

 

∆ιερµηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολή τιµήµατος (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

 

Η διερµηνεία καλύπτει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ή µέρος των συναλλαγών όπου: 

• υπάρχει τίµηµα που εκφράζεται ή αποτιµάται σε ξένο νόµισµα 

• η εταιρεία αναγνωρίζει προκαταβολή ή υποχρέωση αναβαλλόµενου εσόδου σχετικά µε το τίµηµα αυτό, πριν 

την αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου; και 

• η προκαταβολή ή υποχρέωση αναβαλλόµενου εσόδου είναι µη νοµισµατικά στοιχεία  

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών κατέληξε στο ακόλουθο συµπέρασµα: 

 

• η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για σκοπούς προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η 

ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης της µη νοµισµατικής προκαταβολής ή υποχρέωσης αναβαλλόµενου 

εσόδου.  
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• Στις περιπτώσεις πολλαπλών πληρωµών ή εισπράξεων προκαταβολών, προσδιορίζεται µια ηµεροµηνία 

συναλλαγής για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

 

 

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. 

 

2.5 Χρήση Εκτιµήσεων 

 

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και την άσκηση 

κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 

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 
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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 

∆ιοίκηση ωστόσο κρίνει ότι δεν υφίστανται δικαστικές υποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016. 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη 

χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

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. 
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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 ∆άνεια 

 

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. 

 

3.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας 

της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο κάθε µίας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση, 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. 



TVPEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης  ∆εκεµβρίου 2016 (Ποσά σε ευρώ) 

\ 

 19

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. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες 

δυνατές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης. 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 
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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 µµισθώσεις µεταφέρονται στα  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µµισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

 

3.8 Λειτουργικές Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται 

ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. 

 

4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1 Αναβαλλόµενος Φόρος 

Οι αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 

δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 

και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Αναβαλλόµενη φορολογία από : 31/12/2014
Απευθείας στη 
Καθαρή Θέση

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

(έξοδο)/έσοδο 31/12/2015
Απευθείας στη 
Καθαρή Θέση

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

(έξοδο)/έσοδο 31/12/2016
Πρόβλεψη για αποζηµείωση προσωπικού -            -                  -                  -            (659,75) -                  659,75     
Σύνολο -            -                  -                  -            (659,75) -                  659,75     

 

 

4.2 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2016 31/12/2015
Πελάτες 1.061.379,95 264.486,96
Επιταγές Εισπρακτέες 39.750,00 -                   
Σύνολο 1.101.129,95 264.486,96

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -               -                   
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.101.129,95 264.486,96

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
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Πελάτες 1.061.379,95 264.486,96
Επιταγές Εισπρακτέες 39.750,00 -                   
Σύνολο 1.101.129,95 264.486,96

 

Για όλες τις εµπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση 

τους. 

 

4.3 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015
Χρεώστες ∆ιάφοροι 600,00            -                  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.045,30         -                  
Έξοδα επόµενων χρήσεων 16.666,67 2.700,00         
Σύνολο 18.311,97 2.700,00

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -                  -                  
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 18.311,97 2.700,00

Χρεώστες ∆ιάφοροι 600,00            -                  
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.045,30         -                  
Έξοδα επόµενων χρήσεων 16.666,67       2.700,00         
Σύνολο 18.311,97 2.700,00

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

 

 

4.4 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά Ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

31/12/2016 31/12/2015
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8.784,36 125,30
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 40.370,79 7.610,70
Σύνολο 49.155,15 7.736,00

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Η λογιστική αξία 

των ταµειακών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

4.5 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. 
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Αριθµός 
µετοχών

Καταβληµένο 
µετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 600 60.000,00 60.000,00

Έκδοση Νέων Μετοχών -                   -                   -                   

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 600 60.000,00 60.000,00

Έκδοση Νέων Μετοχών -                   -                   -                   

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 600 60.000,00 60.000,00

 

 

4.6 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη. Η αναλογιστική µέθοδος που 

ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method.  

 
Η κίνηση των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2016 2.275,00
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη -                          
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό την 31η ∆εκεµβρίου 2016 2.275,00

 

Η µεταβολή της υποχρέωσης που αναγνωρίστηκε στον Ισολογισµό, αναλύεται ως εξής :
Καθαρή υποχρέωση στις 1/1/2016 -                          
Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα -                          
Παροχές που πληρώθηκαν απο τον εργοδότη -                          
Καθαρό αναλογιστικό ζηµία /(κέρδος) αναγνωρισµένο στο έτος 2.275,00
Καθαρή υποχρέωση στις 31/12/2016 2.275,00

 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ

2016
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,8%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,0%
Πληθωρισµός 2,0%

 

 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσµάτων έχει ως εξής: 
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Αναλογιστική 
Υποχρέωση

Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου 
προεξόφλησης κατά 
0,5%

2.070,25 -9%

Μείωση επιτοκίου 
προεξόφλησης κατά 
0,5%

2.525,25 11%

Αύξηση αναµενόµενης 
αύξησης µισθών κατά 
0,5%

2.502,50 10%

Μείωση αναµενόµενης 
αύξησης µισθών κατά 
0,5%

2.070,25 -9%

 

 

4.7 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων παρουσιάζεται στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

31/12/2016 31/12/2015
Προµηθευτές 768.233,71 167.075,65
Μεταχρονολογηµµένες επιτάγες 94.098,36 3.672,09
Σύνολο 862.332,07 170.747,74

 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των υπολοίπων των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την 

εύλογη αξία τους. 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

31/12/2016 31/12/2015
∆εδουλευµένα έξοδα 22.749,54 -                
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 37.910,03 -                
Λοιποί φόροι 106.735,00 48.499,36
Πιστωτές διάφοροι 103.816,38 20.911,57
Λοιπές υποχρεώσεις 30,00 -                
Σύνολο 271.240,95 69.410,93

 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. 

 

4.8 Κύκλος Εργασιών 

31/12/2016 31/12/2015
Λοιπά έσοδα 491.400,00 116.900,00
Έσοδα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 577.000,00 405.000,00
Έσοδα οπτικοακουστικων παραγωγων 2.922.658,89 27.000,00
Σύνολο 3.991.058,89 548.900,00
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4.9 Ανάλυση ανά είδος εξόδων  

 

Η ανάλυση κατ’ είδος εξόδων παρουσιάζεται ως εξής: 

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Αµοιβές προσωπικού 661.184,78 -                   -                   661.184,78
Αµοιβές τρίτων 2.036.716,49 -                   154.632,20 2.191.348,69
Παροχές τρίτων 991.713,52 1.524,00 1.524,00 994.761,52
Φόροι - τέλη 11.161,24 54,84 1.054,84 12.270,92
∆ιάφορα έξοδα 231.888,71 -                   1.242,34 233.131,05
Σύνολο 3.932.664,74 1.578,84 158.453,38 4.092.696,96

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Αµοιβές τρίτων 382.244,00 -                   140.799,00 523.043,00
Παροχές τρίτων 4.528,50 1.575,61 1.941,17 8.045,28
Φόροι - τέλη 102,02 34,08 2.054,08 2.190,18
∆ιάφορα έξοδα -                   -                   330,00 330,00
Σύνολο 386.874,52 1.609,69 145.124,25 533.608,46

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

 
Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2016 ήταν ποσού €6.500,00 (2015: €4.500,00) 

καθώς και ποσό €5.100,00 (2015: €1.600,00) για την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

4.10 Λοιπά Έσοδα και Έξοδα 

Τα Λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Άλλα έσοδα 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Λοιπά 111.019,84 0,04

111.019,84 0,04
 

 

Άλλα έξοδα 
 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Λοιπά 2.004,85 3,42

2.004,85 3,42
 

4.11 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα περιλαµβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά µε τόκους.  

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Έξοδα τόκων από:
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 946,42 239,40
Σύνολο χρηµατοοιοκονοµικών εξόδων 946,42 239,40

 
 

4.12 Φορολογία Εισοδήµατος 

Το ποσό φόρου που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης διαµορφώθηκε ως εξής: 
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1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Φόρος εισοδήµατος χρησης 2.736,16         3.434,58         
Αναβαλλόµενος φόρος -                   -                   

2.736,16 3.434,58

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων 6.430,50 15.048,76 
Συντελεστής φόρου 29% 29%
Αναλογούν φόρος 1.864,85 4.364,14 
Φόρος µη εκπιπτόµενων δαπανών 871,31 (929,56)
Επίπτωση µεταβολής φορολογικού συντελεστή -                   -                   
Ζηµία προηγούµενης χρήσεως στην οποία δεν έχει 
αναγνωριστεί αναβαλλόµενος φόρος -                   -                   
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 2.736,16 3.434,58

 

Για τη χρήση 2016, ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ανέρχεται σε ποσοστό 29%. 

4.13 Κόστος Μισθοδοσίας 

Το σύνολο του κόστους µισθοδοσίας της  Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

1/1-31/12/2016
Μισθοί 529.762,04
Εργοδοτικές εισφορές 131.422,74
Λοιπές Παροχές -                    
Αποζηµειώσεις -                    
Μερικό σύνολο 661.184,78

 

Στις 31/12/2016 ο αριθµός εργαζοµένων της Εταιρείας ήταν 21 άτοµα. 

 

5. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 

Οι συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, µε την µητρική της ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και µε τις συνδεδεµένες 

εταιρείες διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπα: 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

776.441,89                   -     776.441,89 150.004,96 (136.597,65) 13.407,31

Σύνολο ενδοεταιρικών 
υπολοίπων 776.441,89                   -     776.441,89 150.004,96 (136.597,65) 13.407,31

31/12/2016 31/12/2015

 

Συναλλαγές: 
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Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών Λοιπά έσοδα

Λήψη 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών Λοιπά έσοδα

Λήψη 
υπηρεσιών

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

3.518.558,89                   -        583.518,39   432.000,00 -                 111.055,00    

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών

3.518.558,89                   -        583.518,39   432.000,00 -                 111.055,00    

01/01/2015-31/12/20151/01/2016-31/12/2016

 

Αντίστοιχα συναλλαγές µε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν δοθείσες αµοιβές €146.910,00.Κατά την 

31/12/2016 δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. 

 

6. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

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 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009 και η χρήση 2010 παραµένει ανέλεγκτη. Η Εταιρεία δεν 

έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για την ανέλεγκτη χρήση και εκτιµά ότι οι τυχόν φόροι που θα προκύψουν δεν 

αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. 

 

 

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 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. Για την 

τρέχουσα χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος  από ορκωτούς ελεγκτές, στα πλαίσια των 

προαναφερθέντων Νόµων, από τον οποίο δεν αναµένεται να προκύψουν φορολογικές διαφορές µε σηµαντική 

επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας ότι τα 

αποτελέσµατα τέτοιων µελλοντικών ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγµατοποιηθούν, δε θα έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας 
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8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

 

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2017 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ
Α.∆.Τ.  AK 044528     Α.∆.Τ. ΑΚ 044149

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ E. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ
Α∆Τ X 575439 Α.∆.Τ. ΑΖ 102892

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' 37591  


