ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΔΡΑ : ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18547
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 044884407000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017
Σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ___________________________________________________ 4

B.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ______________________________________ 15

Γ. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ _________________________ 18
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 _______________________ 18
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 _________________ 19
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017_ 20
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ______ 21
Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ___ 23
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ _________________________________________________________________ 23

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ___________________________ 24

3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) _______________________________________________________________________ 25
3.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ____________________________________________________________________ 25
3.2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 26

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ _____________________________________________________________ 31

5.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _____________________________________________________________________ 40

6.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ __________________________________________________________________ 40

7.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ________________________________________________________ 40

8.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ __________________________________________________________ 41

9.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ __________________________________________________________________________ 41

10. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ___________________________________________________________________________ 41
11. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ____________________________________________________________________ 42
12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ __________________________________________________________ 42
13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ __________________________________________________________________ 42
14. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ____________________________________________________________ 43
14.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ___________________________________________________________ 44
15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ____________________________________________________________ 45
16. ΥΠΕΡΑΞΙΑ _____________________________________________________________________________ 46
17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ___________________________________________________ 47
18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ __________________________________________ 48
19. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ __________________________________________________ 49
20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ___________________________________________________________________________ 49
21. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ _____________________________________________ 49
22. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ _____________________________________________________________________ 50
23. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ____________________________________________________ 51
24. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ _________________________________________________________________________ 51
24.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ __________________________________________________________________ 51
24.2 ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ___________________________________________________________________ 52
25. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ___________________ 52
26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ_____________________________ 53
27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ____________________________ 54
28. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ________________________________________________ 56

2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

29. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ _________________________________________________ 56
30. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ _________________________________________________ 56
31. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ___________________________________________________________________ 57
32. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ___________________________________ 58
33. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ________________________________________ 59
34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ____________________________________________ 60
35. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ___________________________________________________________ 63
36. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ___________________________ 64

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς τους Μετόχους της μητρικής εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
Κύριοι μέτοχοι,
Με την λήξη του διαχειριστικού έτους 2017 (περίοδος 01/01/2017 - 31/12/2017) θέτουμε υπ’ όψιν σας τον
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, στον οποίο απεικονίζεται η κατά την ημέρα αυτή οικονομική κατάσταση του
Ομίλου και της Εταιρείας.
Οι

Ενοποιημένες

Χρηματοοικονομικές

Καταστάσεις

συντάχθηκαν

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2017 σε επίπεδο Εταιρείας ήταν κερδοφόρο κατά € 1.542.731,04 έναντι
ζημιών € 3.006.945,70 της χρήσης 2016. Μετά φόρων το αποτέλεσμα στο 2017 ήταν κέρδη € 53.986,85 έναντι
ζημιών € 2.604.737,91 της χρήσης 2016. Τα αποτελέσματα χρήσης σε επίπεδο Ομίλου για την χρήση 2017 ήταν
προ φόρων κέρδη € 1.781.815,31 και μετά φόρων κέρδη € 160.368,24 ενώ για το 2016 τα αντίστοιχα ποσά ήταν
ζημιές € 2.898.060,53 και € 2.639.192,68. Κατά την τρέχουσα χρήση αυξήθηκε σημαντικά ο κύκλος εργασιών του
τηλεοπτικού κλάδου λόγω μεγάλης αύξησης της τηλεθέασης από την προβολή νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Η μεγάλη αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία μερικώς αντισταθμίστηκε από την μικρότερη αύξηση του
κόστους, συνετέλεσε στην σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος της τρέχουσας χρήσης.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2017 παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 98,82%
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των € 66.369.109,38 έναντι € 33.381.875,54
που ήταν το 2016.
Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών για το 2017 ανήλθε στο ποσό των € 69.932.598,74 έναντι € 37.354.903,71
που ήταν την χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 87,21%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων η οποία προήλθε από την μεγάλη αύξηση των
ποσοστών τηλεθέασης του τηλεοπτικού σταθμού ως αποτέλεσμα προβολής νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Το σύνολο των δαπανών της Εταιρείας για το 2017 ανήλθε στο ποσό των € 74.955.479,01 έναντι ποσού €
43.635.146,00 το 2016 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 71,78% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι
συνολικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου για το 2017 ανήλθαν σε ποσό € 78.604.858,01 έναντι ποσού €
47.123.830,42 της χρήσης 2016 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 66,80%. Η αύξηση αυτή των δαπανών
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αγορά τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλού κόστους.

2. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2017 σε € 122.833.802,37 έναντι
€ 107.969.450,54 της προηγούμενης χρήσης 2016, αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία €
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70.507.031,48 (το 2016 € 67.635.341,31) και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία € 52.326.770,89 (το 2016 €
40.334.109,23).
Σε επίπεδο Ομίλου τα αντίστοιχα στοιχεία κατά την 31/12/2017 έχουν ως εξής: σύνολο ενεργητικού €
127.094.722,80 αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία € 70.183.958,53 και σε κυκλοφοριακά
περιουσιακά στοιχεία € 56.910.764,27, ενώ κατά την 31/12/2016 το σύνολο του ενεργητικού ήταν ποσό €
112.488.080,12 αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά στοιχεία ποσού € 68.224.156,01 και σε κυκλοφοριακά στοιχεία
ποσό € 44.263.924,11. Η μεγάλη αύξηση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων οφείλεται κυρίως στην
αύξηση του υπολοίπου των πελατών ως επακόλουθο της αύξησης του κύκλου εργασιών της χρήσης.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας ανέρχονται την 31/12/2017 σε € 29.764.990,91 ενώ οι
βραχυπρόθεσμες σε € 72.918.335,69 έναντι € 31.860.860,05 και € 59.100.032,51 αντίστοιχα της προηγούμενης
χρήσης.
Σε επίπεδο Ομίλου κατά την 31/12/2017 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 31.287.829,14 ενώ οι
βραχυπρόθεσμες σε € 75.755.427,93. Τα αντίστοιχα ποσά για το 2016 ήταν € 33.487.430,63 και ποσό €
62.196.283,13. Η μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στην μείωση των δανειακών
υποχρεώσεων ενώ η αύξηση των βραχυπρόθεσμων οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των προμηθευτών η οποία
αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για την Εταιρεία ανέρχεται την 31/12/2017 σε € 20.150.475,77 ενώ το αντίστοιχο
ποσό την 31/12/2016 ήταν € 17.008.557,98.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου για το 2017 ανήλθε στο ποσό των € 20.051.465,73 ενώ το
2016 σε ποσό € 16.804.366,36.
Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη θετική επίδραση από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που
συντελέστηκε στην τρέχουσα χρήση, καθώς και στην, επίσης, θετική επίδραση του κερδοφόρου αποτελέσματος.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κατωτέρω παρουσιάζονται σημαντικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση επιμέρους
οικονομικών στοιχείων κατά την 31/12/2017 σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας:

Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια
ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Δανειακές Υποχρεώσεις/ Ίδια Κεφάλαια

31/12/2017
Όμιλος
Εταιρεία
0,80%
0,27%
31/12/2017
Όμιλος
75,12%

Εταιρεία
71,76%

31/12/2017
Όμιλος
Εταιρεία
244,07%
237,04%

31/12/2016
Όμιλος
Εταιρεία
-15,71%
-15,31%
31/12/2016
Όμιλος
71,17%

Εταιρεία
68,25%

31/12/2016
Όμιλος
Εταιρεία
325,53%
313,29%
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2017 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
Δ.Λ.Π. 24
Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:

TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔ. &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από θυγατρικές
εταιρείες
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από συγγενείς
εταιρείες
Γενικό σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων

31/12/2017
Υποχρεώσεις
(1.205.363,14)
(299.868,26)

Απαιτήσεις
649.004,65

-

448.099,68

-

1.097.104,33
2.099.709,11
2.099.709,11
3.196.813,44

Υπόλοιπο
(1.205.363,14)
(299.868,26)
649.004,65

Απαιτήσεις
-

1/1-31/12/2016
Υποχρεώσεις
(776.441,89)
(378.576,69)

Υπόλοιπο
(776.441,89)
(378.576,69)

1.041.664,57

-

1.041.664,57

448.099,68

443.599,68

-

443.599,68

(1.505.231,40)

(408.127,07)

1.485.264,25

(410.738,64)

(410.738,64)

-

-

2.099.709,11

(1.155.018,58)

330.245,67

(608.768,25)

(608.768,25)

93.795,83

-

93.795,83

(410.738,64)

1.688.970,47

93.795,83

(608.768,25)

(514.972,42)

(1.915.970,04)

1.280.843,40

1.579.060,08

(1.763.786,83)

(184.726,75)

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:

TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΕ (1/1-30/9/2017)
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από θυγατρικές
εταιρείες
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από συγγενείς
εταιρείες
Γενικό σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών

1/1-31/12/2017
Πωλήσεις
αγαθών και
Λοιπά έσοδα
υπηρεσιών
261.348,57
149.323,20
157.900,43
3.486,08

39.290,00

3.256,65

12.255,80

417.414,50

209.446,23

20.193,92

Αγορές
2.919.653,14
152.104,49
5.657,50

1/1-31/12/2016
Πωλήσεις
αγαθών και
Λοιπά έσοδα
υπηρεσιών
583.518,39
54.000,00
134.986,85

Αγορές
3.518.558,89
-

-

30.000,00

-

-

-

-

3.077.415,13

54.000,00

748.505,24

3.518.558,89

19.250,05

1.612.773,27

-

19.263,29

1.470.578,36

1.264,68

1.026.666,60

14.444,30

-

20.193,92

20.514,73

2.639.439,87

14.444,30

19.263,29

1.896.411,69

437.608,42

229.960,96

5.716.855,00

68.444,30

767.768,53

5.414.970,58

-

425.833,33

Τα υπόλοιπα του Ομίλου με τις συγγενείς εταιρείες και τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από συγγενείς
εταιρείες

2.116.798,10
2.116.798,10

31/12/2017
Υποχρεώσεις
(410.738,64)
(410.738,64)

Υπόλοιπο

Απαιτήσεις

31/12/2016
Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο

(410.738,64)

0,00

(608.768,25)

(608.768,25)

2.116.798,10

104.854,96

(620,00)

104.234,96

1.706.059,46

104.854,96

(609.388,25)

(504.533,29)
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Οι συναλλαγές του Ομίλου με τις συγγενείς εταιρείες και τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2017
Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από συγγενείς
εταιρείες

Λοιπά έσοδα

1/1-31/12/2016
Αγορές

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα

-

19.250,05

1.612.773,27

-

19.263,29

25.556,72

1.264,68

1.026.666,60

18.933,90

-

20.514,73

2.639.439,87

18.933,90

19.263,29

25.556,72

Αγορές
1.470.578,36
426.333,33
1.896.911,69

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την
ενοποίηση.
Οι αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και Οργάνων Διοίκησης για τον ΌμΙλο και την Εταιρεία ανήλθαν:

Αμοιβές ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
549.884,98
1.003.611,96

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
447.745,02
753.162,00

5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητα και επομένως ούτε εμπράγματα βάρη.

6. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Ο Όμιλος και η Εταιρεία την 31/12/2017 δεν έχουν στην κατοχή τους χρεόγραφα.

7. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
& ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ

ΣΧΕΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

100%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΛΛΑΔΑ

100%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΛΛΑΔΑ

92,90%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

69,23%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

18,13%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

1%

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΔΕΝ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

H μητρική εταιρεία κατέχει το 100% της θυγατρικής «TVPEDIA AE» το οποίο απέκτησε στις 25 Φεβρουαρίου 2008.
Η θυγατρική της έχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, συμπαραγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία
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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.
Την 31η Αυγούστου 2010 η μητρική εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Η θυγατρική της έχει ως κύριο
αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2». Την 29/06/2018 οι
μέτοχοι της Εταιρείας μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών της στην εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική ΑΕ» που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 3.550.000,00.
Την 17η Ιουλίου 2014 η μητρική εταιρεία απέκτησε συμμετοχή στο

μετοχικό

κεφάλαιο των εταιρειών

«EKΠAIΔEYTIKH, PAΔIOTHΛEOΠTIKH, EKΔOTIKH, ΠAPAΓΩΓIKH, OPΓANΩTIKH ANΩNYΜH ETAIPEIA
MEΣΩN MΑΖΙΚΗΣ EΠΙKOINΩΝIAΣ» και «ΘΑΝΑΛΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η πρώτη θυγατρική έχει ως κύριο αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού
σταθμού «SPORT FM 94.6» και είναι φορέας του διαδικτυακού τόπου www.sport-fm.gr ενώ η δεύτερη είναι
εταιρεία συμμετοχών.
Η εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 2009 από επτά τηλεοπτικές επιχειρήσεις (ισότιμη
συμμετοχή). Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών παρόχου τηλεοπτικού επίγειου
ψηφιακού δικτύου, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών δημιουργίας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
του και η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο αυτό. Η συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στο μετοχικό
κεφάλαιο της συγγενούς ανέρχεται σε 18,13%.
Η μητρική Εταιρεία αναγνώρισε τη συγγενή εταιρεία στο αρχικό κόστος κτήσης και δεν υπάρχουν ενδείξεις για
απομείωση της αξίας της συμμετοχής.
Παραθέτουμε ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία για την συγγενή εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE»:

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Παθητικού
Σύνολο Καθαρής Θέσης

DIGEA
31/12/2017
31/12/2016
42.869.022,81
44.129.554,18
28.351.245,30
34.295.922,99
14.517.777,51
9.833.631,19

Η εταιρεία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ» είναι εταιρεία με σκοπό την διαχείριση και προστασία των
συγγενικών δικαιωμάτων στην οποία το ποσοστό συμμετοχής είναι 1%.
Η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε έλεγχο της υπεραξίας προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν απομείωσή της. Για
την υπεραξία της «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.» ακολουθήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF
method). Ο έλεγχος της υπεραξίας της «ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε.» έγινε βάσει της αξίας της μοναδικής συμμετοχής της στην
«ΟΜΜΕ ΑΕ». Η τρέχουσα αξία της «ΟΜΜΕ ΑΕ» προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των προεξοφλημένων αδέσμευτων
ταμειακών ροών (DCF method). Η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών βασίζεται σε πενταετές
επιχειρηματικό σχέδιο που συντάσσεται από την Διοίκηση του Ομίλου για κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών.
Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:


Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,40%



Market risk premium: 5,70%
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Country risk premium: 9,25%



Επιτόκιο δανεισμού: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 5,60% (3,98% μετά φόρων), Μελωδία Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ΑΕ 6,00% (4,26% μετά φόρων), ΟΜΜΕ ΑΕ 6,60% (4,69% μετά φόρων)



Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 1,0



Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2,00%

Από τον παραπάνω έλεγχο δεν προέκυψε ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας.

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου
εστιάζεται στα ακόλουθα:


Εξοικονόμηση ενέργειας



Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Στα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση
πόρων, μέσω εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνει σε ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί,
toner, ανακυκλώνονται σε τακτική βάση, συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος, λόγω του αντικειμένού της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την διάθεση των
υπηρεσιών της.

9. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος 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



του 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 και τον Ομιλό μας, με
γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής
συμπεριφοράς.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος 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 και ο Όμιλος διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη συνδικαλιστική ελευθερία, τηρώντας την Εργατική
Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους
εργαζόμενους, είτε με εσωτερικά είτε με εξωτερικά σεμινάρια.
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10. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Οι προοπτικές για το 2018 διαγράφονται ως ακολούθως:


Η συνολική διαφημιστική δαπάνη δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί σε τι ύψος θα διαμορφωθεί το 2018 σε
σχέση με το 2017. Η μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης είναι συνυφασμένη με το οικονομικό και
φορολογικό περιβάλλον της χώρας. Η εταιρεία μέσα στο 2017 αύξησε τα μερίδια τηλεθέασης της με
αποτέλεσμα να αυξήσει τα διαφημιστικά της έσοδα. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι και το 2018 θα
σταθεροποιηθεί και θα βελτιώσει τα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με το σύνολο του ανταγωνισμού.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ο Όμιλος κάνει ενέργειες για:


Διατήρηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού και των συνεργατών που διαθέτει.



Άμεση προσαρμογή της πολιτικής εμπορικών εσόδων, με έμφαση στην αξιοποίηση της ανάπτυξης του
μεριδίου τηλεθέασης της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ ιδιαίτερα σε εμπορικά κοινά σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης. Τη
διατήρηση καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της υψηλής ακροαματικότητας που έχει ο όμιλος μέσω των
ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχει με απώτερο σκοπό την αύξηση των εμπορικών εσόδων.



Μείωση του πιστωτικού κινδύνου της πελατείας και παράλληλη σταθεροποίηση ή και βελτίωση των ημερών
πίστωσης.



Ο όμιλος θα συνεχίσει και το 2018 να επενδύει σε εσωτερικές παραγωγές, διεθνούς φήμης τηλεοπτικά
προγράμματα, σε ξένο πρόγραμμα, καθώς και σε νέες ραδιοφωνικές παραγωγές προκειμένου να επιτύχει
περαιτέρω αύξηση του μεριδίου τηλεθέασης και ακροαματικότητας και κατ’ επέκταση να διεκδικεί επιτυχώς το
προσδοκώμενο έσοδο.



Ο όμιλος προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των

Business Plan, με σκοπό την

επαναξιολόγηση αυτών σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων.


Στο διαδικτυακό τομέα ο Όμιλος προτίθεται να αναπτύξει και ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία του
μέσω των υφιστάμενων ιστοτόπων του και να επεκτείνει περαιτέρω την επισκεψιμότητα τους.

11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Διαχείριση Κεφαλαίου
Η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να
ικανοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και
παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία
κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Δανειακές υποχρεώσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

48.940.249,06

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016
54.703.495,94

31/12/2017

31/12/2016

47.764.516,82

53.286.689,27

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

Καθαρός δανεισμός

47.433.552,93

53.440.587,91

46.527.094,52

52.242.498,63

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δείκτης καθαρού χρέους
προς ίδια κεφάλαια

20.051.465,73

16.804.366,36

20.150.475,77

17.008.557,98

236,56%

318,02%

230,90%

307,15%
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Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων
Την 31/12/2017 ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και παθητικού.
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

406.595,80

1.150.408,20

404.774,45

1.137.474,45

47.769.253,73

23.597.324,90

44.771.520,54

20.794.676,12

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

7.613.328,91

19.382.156,58

6.293.558,21

18.470.923,53

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

57.295.874,57

45.392.797,71

52.707.275,50

41.447.264,74

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

Δανειακές υποχρεώσεις

48.940.249,06

54.703.495,94

47.764.516,82

53.286.689,27

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

33.716.971,29

18.640.686,80

32.732.351,71

17.240.235,61

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.017.711,17

9.384.565,56

9.372.867,53

9.026.801,40

422.097,09

539.112,25

365.697,09

539.112,25

93.097.028,61

83.267.860,55

90.235.433,15

80.092.838,53

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016

Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι λογιστική αξία των παραπάνω χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται και η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο.

Διαχείριση οικονομικών κινδύνων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την
Διοίκηση του Ομίλου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι
αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους
εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε
σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ευρώ με
κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο Euribor, και συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Κίνδυνος αγοράς
Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων και
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος πραγματοποιεί το 100% του κύκλου εργασιών του στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το
Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος υπάρχει σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές
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σε δολάρια που αφορούν την αγορά προγραμμάτων από το εξωτερικό. Η επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντική.
Κίνδυνος επιτοκίου
Στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους δανεισμού στα πλαίσια των τρεχουσών
συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου από δανεισμό σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος
παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του διάρθρωση προβαίνοντας στη
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Το σύνολο του
δανεισμού είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου.

Ανάλυση ευαισθησίας αλλαγής επιτοκίων
Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου Euribor, η επίπτωση στα αποτελέσματα της τρέχουσας και προηγούμενης
χρήσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία με βάση τα υπόλοιπα των δανείων κατά το τέλος κάθε χρήσης έχουν ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Μεταβολή επιτοκίου

31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

+/- 0,5%

244.433,12

225.853,02

237.980,04

217.491,77

+/- 1%

488.866,25

451.706,04

475.960,08

434.983,53

+/- 1,5%

733.299,37

677.559,05

713.940,12

652.475,30

+/- 2%

977.732,50

903.412,07

951.920,17

869.967,06

Πιστωτικός κίνδυνος
Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς
πελατών και λοιπών απαιτήσεων.
Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή
εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγμα
πίστωσης.
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Για το τρέχων έτος, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

47.769.253,73
9.119.131,51

31/12/2016
23.597.324,90

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

44.771.520,54

20.794.676,12

Πρόβλεψη απομείωσης

(9.119.131,51)

8.950.455,57
7.789.534,30
7.567.193,64
(8.950.455,57) (7.789.534,30) (7.567.193,64)

ΣΥΝΟΛΟ

47.769.253,73

23.597.324,90

44.771.520,54

20.794.676,12

Κίνδυνος Ρευστότητας
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2017, ήταν αρνητικό καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 18.844.663,66 και € 20.591.564,80
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αντίστοιχα. Η διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο.
Ο μέτοχος της Εταιρείας έχει δεσμευθεί ότι θα συνδράμει στο βαθμό που θα απαιτηθεί στην οικονομική στήριξη της
Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες από την λήξη της χρήσης.
Η

διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων

τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίμων και διαχειρίζεται τους
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα
εξασφαλισμένες άμεσες τραπεζικές πιστώσεις.
Ο ‘Ομιλος φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωμές συνδυαστικά με τις εισπράξεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Την 31/12/2017 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας
ανήλθαν στο ποσό των € 1.506.696,13 και € 1.237.422,30 αντίστοιχα. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις
ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις
σχετικές συμβάσεις-συμφωνίες σε μη προεξοφλημένες τιμές.

Δανειακές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016
29.110.091,15

0-6 μήνες

30.292.338,93

29.691.232,20

29.116.606,69

6 μήνες - 1 έτος

1.696.509,75

4.388.319,99

1.696.509,75

3.722.654,37

1 έτος - 2 έτη

2.117.506,59

4.200.017,98

2.117.506,59

4.030.017,98

2 έτη - 5 έτη

14.833.893,79

16.423.925,78

14.833.893,79

16.423.925,78

ΣΥΝΟΛΟ

48.940.249,06

54.703.495,95

47.764.516,82

53.286.689,28

Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

0 - 12 μήνες

33.716.971,29

18.640.686,80

31/12/2016

32.732.351,71

17.240.235,61

ΣΥΝΟΛΟ

33.716.971,29

18.640.686,80

32.732.351,71

17.240.235,61

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά που κρατούνται από τον Όμιλο και την Εταιρεία,
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός μηνός ή λιγότερο και προθεσμιακές καταθέσεις.
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Ταμείο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

34.085,84

44.905,08

23.129,69

29.159,95

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

1.472.610,29

1.218.002,95

1.214.292,61

1.015.030,69

ΣΥΝΟΛΟ

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

12. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 27.11.2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4123/27.11.2017 η με αριθμό 1/2017 προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης «ΕΣΡ»
τηλεοπτικής

για την χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής

ευρυεκπομπής

ελεύθερης

λήψης

εθνικής

εμβέλειας

ενημερωτικού

προγράμματος

γενικού

περιεχομένου. Η Εταιρεία συμμετείχε στην διαδικασία και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσει μία από τις επτά άδειες λειτουργίας που προκηρύχτηκαν και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της.
Ο φάκελος προς το «ΕΣΡ» κατατέθηκε στις 09 Ιανουαρίου 2018 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν υπήρξε οριστική απόφαση σχετικά με το ανωτέρω
θέμα.
Στις 29.06.2018, οι μέτοχοι της θυγατρικής εταιρείας «Μελωδία Α.Ε.» υπέγραψαν σύμβαση πώλησης των
ονομαστικών μετοχών της «Μελωδία Α.Ε.» με την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική A.E.» που εδρεύει στο
Μαρούσι Αττικής για την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Το τίμημα της πώλησης, μετά την
συμφωνία των δύο μερών ανήλθε σε ποσό €3.550.000. Η ζημιά για την Εταιρία και το Όμιλο εκτιμάται σε € 1,5 εκ.
και € 2,7 εκ περίπου αντίστοιχα.
Στις 08.05.2018, το ΔΣ της μητρικής Εταιρείας αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «TV ORASI ΑΕ» και την καταβολή του ποσού των € 235.000 καλύπτοντας έτσι το σύνολο
του ποσού της προαναφερόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Δ.Σ.
Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2018
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής
μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική
τους επίδοση και τις ενοποιημένες 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
1.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 32 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την
02/04/2015 η ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ καταλόγισε στην Εταιρεία συνολικό ποσό € 2.120 χιλ. για ετήσια
ανταλλάγματα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με τη χρήση διαύλων ραδιοσυχνοτήτων για τα
έτη 2011-2014. Για την υπόθεση αυτή η Εταιρεία έχει ασκήσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα
μέσα. Η Διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη στη γνωμοδότηση των Νομικών της Συμβούλων, αν και
εκτιμά ότι θα δικαιωθεί ενώπιον των δικαστηρίων, επιβαρύνει τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά το
ποσό που έχει διακανονιστεί και καταβάλλεται ετησίως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα € 254 χιλ. να έχει
επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017 και € 424 χιλ. τα αποτελέσματα των προηγούμενων
χρήσεων. Κατά τη γνώμη μας, το συνολικό ποσό των € 2.120 χιλ. έπρεπε να είχε επιβαρύνει τα ίδια
κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.

2.

Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 2 εκ., το οποίο όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αφορά απαίτηση
θυγατρικής Εταιρείας για την οποία εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την ανακτησιμότητα του ποσού αυτού.

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
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές
της 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή
δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
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 εταιρικές και ενοποιημένες
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 εταιρικές και ενοποιημένες
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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.



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 βάσης 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων
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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων – Συνέχεια


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



Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

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.
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 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2017.

β.

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Νικόλαος Α. Παπαδημητρίου
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α. Μ. ΣΟΕΛ: Ε.120
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

Γ. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σημ.
Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Yπεραξία επιχειρήσεως
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών
στοιχείων
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Άλλα αποθεματικά
Αποτελέσματα είς νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016

7.225.696,64
58.022.387,32
1.844.818,69

8.013.011,24
47.844.280,16
8.983.515,46
1.657.060,00
1.137.474,45

-

-

2.684.460,08
406.595,80

1.572.995,42
1.150.408,20

7.157.575,31
50.318.080,26
10.183.521,46
2.443.080,00
404.774,45

70.183.958,53

68.224.156,01

70.507.031,48

67.635.341,31

21.485,50
47.769.253,73
7.613.328,91
1.506.696,13

21.534,60
23.597.324,90
19.382.156,58
1.262.908,03

24.269,84
44.771.520,54
6.293.558,21
1.237.422,30

24.318,94
20.794.676,12
18.470.923,53
1.044.190,64

56.910.764,27
127.094.722,80

44.263.924,11
112.488.080,12

52.326.770,89
122.833.802,37

40.334.109,23
107.969.450,54

28.902.550,60
4.762.852,39
(13.764.321,69)

25.781.659,40
4.762.852,39
(13.931.499,11)

28.902.550,60
4.762.852,39
(13.514.927,22)

25.781.659,40
4.762.852,39
(13.535.953,81)

19.901.081,30
150.384,43
20.051.465,73

16.613.012,68
191.353,68
16.804.366,36

20.150.475,77
20.150.475,77

17.008.557,98
17.008.557,98

25
25
26

1.201.400,37
15.750.000,00
12.791.969,78

1.203.693,77
19.420.000,00
11.286.123,45

1.201.400,37
15.750.000,00
11.418.928,15

1.203.693,77
19.250.000,00
9.930.899,30

27
28

1.122.361,90
422.097,09
31.287.829,14

1.038.501,16
539.112,25
33.487.430,63

1.028.965,30
365.697,09
29.764.990,91

937.154,73
539.112,25
31.860.860,05

29
25
30

33.716.971,29
31.988.848,69
10.017.711,17
31.896,78
75.755.427,93
107.043.257,07
127.094.722,80

18.640.686,80
34.079.802,17
9.384.565,56
91.228,60
62.196.283,13
95.683.713,76
112.488.080,12

32.732.351,71
30.813.116,45
9.372.867,53
72.918.335,69
102.683.326,60
122.833.802,37

17.240.235,61
32.832.995,50
9.026.801,40
59.100.032,51
90.960.892,56
107.969.450,54

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
24

8.103.585,49
55.552.348,21
1.844.818,69

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 μέχρι 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σημ.
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Kέρδη απο συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

5
6
9
7
8
10

12
12
17
18
13

Κατανέμονται σε :
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα της μειοψηφίας

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

69.932.598,74
(57.178.662,35)
12.753.936,39
10.084.046,05
(6.018.899,23)
(9.967.620,32)
(2.741.749,65)

37.354.903,71
(32.570.583,77)
4.784.319,94
6.809.395,48
(4.861.836,03)
(5.208.720,83)
(2.091.607,64)

66.369.109,38
(55.113.521,70)
11.255.587,68
10.125.834,05
(5.351.202,57)
(9.186.589,58)
(2.697.690,71)

33.381.875,54
(30.595.082,40)
2.786.793,14
7.244.652,30
(4.147.408,03)
(4.577.406,47)
(2.059.736,77)

4.109.713,24
3.270,37
(2.697.926,46)

(568.449,08)
1.697,89
(2.391.082,15)

(753.105,83)
1.672,46
(2.255.512,33)

41.313,50
325.444,66
1.781.815,31
(1.621.447,07)
160.368,24

59.772,81
(2.898.060,53)
258.867,85
(2.639.192,68)

4.145.938,87
3.266,62
(2.606.474,45)
1.542.731,04
(1.488.744,19)
53.986,85

199.860,52
(39.492,28)

(2.592.490,66)
(46.702,02)

53.986,85
-

(2.604.737,91)

-

(3.006.945,70)
402.207,79
(2.604.737,91)

-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σημ.
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
Κέρδη/(Ζημίες) από αναλογιστική μελέτη
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

160.368,24
(2.951,16)
(31.208,91)

(2.639.192,68)
112.914,94
(238.570,41)

53.986,85
(1.751,35)
(31.208,91)

(2.604.737,91)
80.781,05
(238.570,41)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους

126.208,17

(2.764.848,15)

21.026,59

(2.762.527,27)

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

165.727,06
(39.518,89)

(2.721.477,24)
(43.370,91)

21.026,59
-

(2.762.527,27)
-

27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 μέχρι 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Εξαγορά μειοψηφίας λόγω αύξησης
ποσοστού σε Θυγατρική
Έξοδα αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου μεταφερόμενα στα Ίδια
Κεφάλαια
Έκδοση Νέων Μετοχών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αναλογιστικά Κέρδη/Ζημιές

Διαφορά από
έκδοση
Tακτικό
Μετοχικό Κεφάλαιο
μετοχών υπέρ Αποθεματικό
το άρτιο
19.246.181,50

Αποτελέσματα
εις νέον

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο

4.590.000,00

172.852,39

(11.232.249,36)

12.776.784,53

266.952,08

13.043.736,61

-

-

-

(2.592.490,66)

(2.592.490,66)

(46.702,02)

(2.639.192,68)

-

-

-

22.227,49

22.227,49

(32.227,49)

(10.000,00)

-

-

-

(238.570,41)

(238.570,41)

-

(238.570,41)

-

-

-

-

109.583,83

23.857.041,25
(17.321.563,35)
109.583,83

3.331,11

23.857.041,25
(17.321.563,35)
112.914,94

-

-

(2.699.249,75)

3.836.228,15

(75.598,40)

3.760.629,75

23.857.041,25
(17.321.563,35)

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά από φόρους

6.535.477,90

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2016

25.781.659,40

4.590.000,00

172.852,39

(13.931.499,11)

16.613.012,68

191.353,68

16.804.366,36

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

25.781.659,40

4.590.000,00

172.852,39

(13.931.499,11)

16.613.012,68

191.353,68

16.804.366,36

-

-

-

199.860,52

199.860,52

(39.492,28)

160.368,24

-

-

-

1.450,36

1.450,36

(1.450,36)

-

-

-

-

(31.208,91)

(31.208,91)

3.120.891,20

-

-

(2.924,55)

3.120.891,20
(2.924,55)

-

-

167.177,42
(13.764.321,69)

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Εξαγορά μειοψηφίας λόγω αύξησης
ποσοστού σε Θυγατρική
Έξοδα αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου μεταφερόμενα στα Ίδια
Κεφάλαια
Έκδοση Νέων Μετοχών
Αναλογιστικά Κέρδη/Ζημιές

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά από φόρους

3.120.891,20

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2017

28.902.550,60

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Κέρδη/(Ζημίες) από αναλογιστική μελέτη
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας μεταφερόμενα στα Ίδια Κεφάλαια
Έκδοση Νέων Μετοχών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Κέρδη/(Ζημίες) από αναλογιστική μελέτη
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας μεταφερόμενα στα Ίδια Κεφάλαια
Έκδοση Νέων Μετοχών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017

172.852,39

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

23.857.041,25
(17.321.563,35)
25.781.659,40
25.781.659,40
3.120.891,20
28.902.550,60

(31.208,91)

(26,61)

3.120.891,20
(2.951,16)

3.288.068,62

(40.969,25)

3.247.099,37

19.901.081,30

150.384,43

20.051.465,73

-

4.590.000,00

19.246.181,50
-

-

172.852,39
172.852,39
172.852,39
172.852,39

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
4.590.000,00
4.590.000,00
4.590.000,00
4.590.000,00

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

(10.773.426,54)
(2.604.737,91)
80.781,05

13.235.607,35
(2.604.737,91)
80.781,05

(238.570,41)

(238.570,41)

(13.535.953,81)
(13.535.953,81)
53.986,85
(1.751,35)

23.857.041,25
(17.321.563,35)
17.008.557,98
17.008.557,98
53.986,85
(1.751,35)

(31.208,91)

(31.208,91)

(13.514.927,22)

3.120.891,20
20.150.475,77

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 μέχρι 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (έμμεση μέθοδος)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρo φόρων
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις/απομειώσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Συναλλαγματικές διαφορές
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) των απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην δανειακών)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

1.781.815,31

(2.898.060,53)

18.374.813,37
(275.142,84)
430.649,49
(41.313,50)
(31.208,91)
(325.444,66)
2.733.329,60
(3.292,05)
20.862.390,50

4.529.541,96
(275.142,84)
1.049.632,07
967,67
724.466,22
(238.570,41)
(59.772,81)
2.391.082,15
(1.697,89)
8.120.506,12

49,10
(12.032.621,50)
16.626.137,59
27.237.771,00

552,05
(17.835.871,86)
6.185.677,97
(6.427.196,25)

(2.997.809,40)
(176.089,50)
24.063.872,10

(2.136.947,66)
(112.295,27)
(8.676.439,18)

(400.000,00)

(710.000,00)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Είσπραξη από πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδυσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(19.980.965,48)
(14.034,89)
3.292,05
(21.177.728,32)

(5.934.660,21)
1.697,89
(6.642.962,32)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

3.120.891,20
48.508.612,94
(54.380.366,20)

8.145.200,35
40.856.741,61
(32.576.076,86)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(786.020,00)

871.323,02

-

596.566,64

(762.816,64)
(2.642.355,68)

(2.263.234,40)
14.759.197,34

243.788,10

(560.204,16)

1.262.908,03
1.506.696,13

1.823.112,19
1.262.908,03

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 μέχρι 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρo φόρων
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις/απομειώσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Συναλλαγματικές διαφορές
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) των απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην δανειακών)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

1.542.731,04

(3.006.945,70)

18.356.887,19
(275.142,84)
487.307,91
(31.208,91)
2.606.474,45
(3.266,62)
21.141.051,18

4.501.296,35
(275.142,84)
1.019.055,45
1.231,79
724.466,22
(238.570,41)
2.255.512,33
(1.672,46)
7.986.176,43

33,22
(11.464.743,13)
16.604.389,71
27.823.462,02

403,21
(18.244.409,16)
5.969.467,95
(7.295.307,27)

(2.870.954,25)
24.952.507,77

(1.996.847,56)
(9.292.154,83)

(400.000,00)

(700.000,00)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1.986.026,00)

(10.000,00)

(19.975.235,48)
3.266,62
(22.357.994,86)

(5.929.025,06)
1.672,46
(6.637.352,60)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

3.120.891,20
46.727.507,85
(52.358.186,68)
871.323,02
(762.816,64)
(2.401.281,25)

8.145.200,35
39.148.290,48
(30.199.734,29)
596.566,64
(2.263.234,40)
15.427.088,78

193.231,66

(502.418,65)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.044.190,64

1.546.609,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.237.422,30

1.044.190,64

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 23 μέχρι 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΤΟΤ

ΚΟΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΪ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2005. Η έδρα της Εταιρείας
βρίσκεται στη Ελλάδα επί της Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Ν.Φάληρο-Πειραιάς, Τ.Κ. 185 47. Η Εταιρεία
έχει αριθμό μητρώου 59512/02/Β/05/99 και διάρκεια εκατό (100) έτη.
Κύρια δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ».
Επίσης, η μητρική εταιρεία εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3» και το διαδικτυακό τόπο
«skai.gr».
Οι ανωτέρω δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.
Την 19η Νοεμβρίου 2015 με τις υπ’αρ.πρωτ. 21802/19.11.2015 & 21804/19.11.2015 ανακοινώσεις της αρμόδιας
υπηρεσίας

του

Γ.Ε.ΜΗ.

καταχωρήθηκε

στα

μητρώα

της

υπηρεσίας

η

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:12334

σχετ.11827/17.11.2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση
δι’απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΑΪ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35417/02/Β/96/58 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
044395107000 από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» με δ.τ. «ΣΚΑΪ ΑΕ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
59512/02/Β/05/99 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 04488440700 βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν.2166/199 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 69-77 Α του Κ.Ν.2190/1920.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν την 29/06/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας έχει ως ακολούθως:
Όνομα

Θέση

Διάρκεια

Ιωάννης Αλαφούζος

Πρόεδρος

01/01/2017 - 05/04/2023

Ιωάννης Αλαφούζος

Διευθύνων Σύμβουλος

01/01/2017 - 26/07/2017

Ευαγγελία Κουτσαυτάκη

Διευθύνουσα Σύμβουλος

26/07/2017 - 05/04/2023

Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

01/01/2017 - 26/07/2017

Ιωάννης Σπανολιός

Αντιπρόεδρος

01/01/2017 - 05/04/2023

Νικόλαος Μήλλας

Μέλος

01/01/2017 - 05/04/2018

Χαράλαμπος Παπαδημητρίου

Μέλος

01/01/2017 - 05/04/2018

Άρης Πορτοσάλτε

Μέλος

01/01/2017 - 09/09/2017

Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος

Μέλος

01/01/2017 - 09/09/2017

Η

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΤΟΤ

ΚΟΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» είναι η μητρική Εταιρεία του Ομίλου. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας δεν
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Μετοχική σύνθεση της μητρικής Εταιρείας στις 31/12/2017 έχει ως εξής:
Μέτοχοι
Ιωάννης Αλαφούζος
Γεώργιος Κυριακίδης
Ελένη Σκούρα
Σύνολο

Αριθμός Μετοχών
82.067.692

Ποσοστό
99,38%

448.087

0,54%

62.937

0,08%

82.578.716

100,00%
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Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
& ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ

ΣΧΕΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

100%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΛΛΑΔΑ

100%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΛΛΑΔΑ

92,90%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

69,23%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

18,13%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

1%

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΔΕΝ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

H μητρική Εταιρεία κατέχει το 100% της θυγατρικής «TVPEDIA AE» το οποίο απέκτησε στις 25 Φεβρουαρίου 2008.
Η θυγατρική της έχει ως αντικείμενο εργασιών 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.
Την 31η Αυγούστου 2010 η μητρική Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Η θυγατρική της έχει ως κύριο
αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2».
Την 17η Ιουλίου 2014 η μητρική Εταιρεία απέκτησε συμμετοχή στο

μετοχικό

κεφάλαιο των εταιρειών

«EKΠAIΔEYTIKH, PAΔIOTHΛEOΠTIKH, EKΔOTIKH, ΠAPAΓΩΓIKH, OPΓANΩTIKH ANΩNYΜH ETAIPEIA
MEΣΩN MΑΖΙΚΗΣ EΠΙKOINΩΝIAΣ και «ΘΑΝΑΛΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η πρώτη θυγατρική έχει ως κύριο αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού
σταθμού «SPORT FM 94.6» και είναι φορέας του διαδικτυακού τόπου www.sport-fm.gr, ενώ η δεύτερη είναι
εταιρεία συμμετοχών.
Η εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 2009 από επτά τηλεοπτικές επιχειρήσεις (ισότιμη
συμμετοχή). Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών παρόχου τηλεοπτικού επίγειου
ψηφιακού δικτύου, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών δημιουργίας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
του και η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο αυτό. Η συμμετοχή της μητρικής Εταιρείας στο μετοχικό
κεφάλαιο της συγγενούς ανέρχεται σε 18,13%.
Η εταιρεία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ» είναι εταιρεία με σκοπό την διαχείριση και προστασία των
συγγενικών δικαιωμάτων στην οποία το ποσοστό συμμετοχής είναι 1%.
2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως
αυτή έχει προσαρμοστεί για την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε
εύλογες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας της.
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Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΕΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
3.1.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ‘’Δ.Π.Χ.Α.’’ (International Financial Reporting Standards “IFRS’’) που
έχουν εκδοθεί από την επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board
“IASB”) καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”), τα οποία
είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και ισχύουν κατά την ημερομηνία προετοιμασίας
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Κατά την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας και
του Ομίλου, όπως περιγράφονται στη σημείωση 4 η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και
παραδοχές σχετικά με τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι
προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές παραδοχές βασίζονται στην
εμπειρία του παρελθόντος, εκτιμήσεις ειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, καθώς και σε άλλους σχετικούς
παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι υποκείμενες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών
εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν μόνο τη
συγκεκριμένη περίοδο, ή και σε μελλοντικές περιόδους.
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της
Εταιρείας και του Ομίλου και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
είναι οι ακόλουθες:
Η Διοίκηση διενεργεί έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας σε ετήσια βάση, και εφόσον υφίσταται ανάγκη απομείωσης
εκτιμά το ύψος της, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική του Ομίλου για την αναγνωρισμένη υπεραξία. Το
ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών προσδιορίζεται στη βάση της
μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αγοραίας αξίας της μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή της (fair value
less cost of sale) και της αξίας χρήσης της (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και
υποκειμενικές υποθέσεις.
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Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:


τις ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβέσιμων ενσώματων και άυλων παγίων



την αξία των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων



τις ανακτήσιμες αξίες των συμμετοχών των εταιρειών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, στις
ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις



το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για φόρο
εισοδήματος ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης
με την εργατική νομοθεσία



την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου

Ο προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης για το φορολογητέο
κέρδος/ζημιά της χρήσης. Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει
από τον εκτιμηθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήματος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόμενο
φόρο στη χρήση που ο έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα.
Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία και τον Όμιλο κατά την ημερομηνία κατάρτισης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, αφορούν:
(α) Τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου στον βαθμό που είναι πιθανό να προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
(β) Τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία.
(γ) Τις ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες και επισφάλειες από πελάτες και χρεώστες.
(δ) Την ανακτησιμότητα της αξίας των συμμετοχών της μητρικής Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών
και συνδεδεμένων εταιρειών, των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής καθώς και της
υπεραξίας του Ομίλου.
(ε) Τις εκτιμήσεις για τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και τις μελλοντικές ταμειακές ροές στις οποίες στηρίζεται ο
έλεγχος απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της μητρικής Εταιρείας, των άυλων περιουσιακών στοιχείων με
απεριόριστη διάρκεια ζωής και της υπεραξίας του Ομίλου.
3.2.

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 και στον Όμιλο. Η εκτίμηση
της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για
αχρησιμοποίητες ζημιές»
Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από
χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για φορολογικούς σκοπούς
προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός του αναμένει να ανακτήσει τη
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω πώλησης ή χρήσης αυτού. Η λογιστική αξία ενός
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περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών και οι εκτιμήσεις
για μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαμβάνουν φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την
αναστροφή εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο φορολογικός νόμος αποκλείει
τη χρήση των φορολογικών ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο 2017 και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας»
Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι χρηματοοικονομικές οντότητες θα
παρέχουν γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο 2017 και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: Προσδιορίστε τη
σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε την τιμή της συναλλαγής,
κατανείμετε το τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε
το έσοδο όταν η οντότητα ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε
θέματα όπως το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού
τιμήματος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης
εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα
έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Οι διευκρινίσεις επί του ΔΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σημεία και συγκεκριμένα αφορούν σε αλλαγές που
διευκρινίζουν τη χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεσης των
συμβάσεων, σε αλλαγές που διευκρινίζουν τη χρήση της αρχής του ‘ελέγχου’ κάνοντας τη διάκριση κατά πόσο μια
οικονομική οντότητα ενεργεί για την ίδια ή ως διαμεσολαβητής και σε αλλαγές που συμβάλλουν στο να διευκρινιστεί
κατά πόσο οι δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας ‘επηρεάζουν σημαντικά’ την πνευματική ιδιοκτησία κατά
την περίοδο που έχει παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Οκτώβριο 2017 και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμισης, την απο αναγνώριση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει
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υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο η επίδραση του εν λόγω
προτύπου στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και
ΔΛΠ 39»
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες
και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές
του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις του προτύπου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά
τις εκτιμήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου η επίδρασή τους στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και
της Εταιρείας θα είναι όπως προαναφέρθηκε ως άνω για το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα».
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά μέσα' στο ΔΠΧΑ 4 'Ασφαλιστήρια
συμβόλαια' »
Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις επιχειρηματικές
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην
κατάσταση αποτελεσμάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα προερχόμενα από συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού, και β)
παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως την έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
στα πλαίσια του IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 με εφαρμογή από 1
Ιανουαρίου 2018 και δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η εφαρμογή τους είναι προαιρετική και έως την έκδοση
του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τον Νοέμβριο 2017 και εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών»
Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 2 ώστε να αποσαφηνίζει την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών σε σχέση α) με τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών βάσει
αξίας μετοχών που διακανονίζονται σε μετρητά και περιλαμβάνουν όρους εκτέλεσης, β) την ταξινόμηση παροχών
βάσει αξίας μετοχών που τακτοποιούνται με συμψηφισμό, και γ) την λογιστική αντιμετώπιση παροχών βάσει αξίας
μετοχών σε σχέση με τις μετατροπές παροχών που διακανονίζονται με μετρητά σε παροχές που διακανονίζονται
με συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι
δεν θα έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 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
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συναλλαγής καθορίζεται για έκαστη πληρωμή ή είσπραξη. Η ερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρείας.
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» - Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα
Τροποποιεί το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι μια οικονομική
οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ακίνητο τότε και μόνο όταν υπάρχει
ένδειξη αλλαγής στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό
του επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης και μόνο για τη χρήση ενός ακινήτου δεν αποτελεί
από μόνη της ένδειξη αλλαγής στη χρήση. Η λίστα παραδειγμάτων ενδείξεων στην παράγραφο 57 (a) – (d)
παρουσιάζεται τώρα χωρίς να εξαντλεί όλα τα παραδείγματα. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας.
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των μισθώσεων με
σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτές και εκμισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει ορθά τις σχετικές
συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για τους μισθωτές, που απαιτεί να αναγνωρίζουν
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλες τις μισθώσεις, εκτός αν αυτές έχουν 12μηνη ή μικρότερη διάρκεια ή το
αντικείμενο μίσθωσης είναι χαμηλής αξίας. Οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις, βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του ΔΠΧΑ 16 με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το
πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2017 και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον
Όμιλο η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 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 διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 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 έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωμές με αρνητική αποζημίωση»
Η τροποποίηση στοχεύει να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με το πώς το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
κατηγοριοποιεί συγκεκριμένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιεί τα έως τώρα προβλεπόμενα κατά
το ΔΠΧΑ 9 σχετικά με τα δικαιώματα λήξης, έτσι ώστε να επιτρέψει την προσμέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος (ή
ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων) ακόμα και στην
περίπτωση αρνητικής αποζημίωσης. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ)
αποσαφηνίζει τη λογιστική διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού μετά από μια μετατροπή.
Διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει οποιεσδήποτε προσαρμογές στο αναπόσβεστο κόστος της
οικονομικής υποχρέωσης, που προκύπτει από τη μεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων παθητικού στο αποτέλεσμα,
στην ημερομηνία της μεταβολής ή ανταλλαγής. Η τροποποίηση του Προτύπου θα εφαρμοστεί αναδρομικά για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιμηθεί από την Εταιρεία και τον
Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθαρισμένων παροχών»
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του
προγράμματος καθαρισμένων 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 περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει 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 αποκτάει 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.
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Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Το ΔΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιμετρώνται στην τρέχουσα αξία εκτέλεσης του
ασφαλιστήριου συμβολαίου και παρέχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για την επιμέτρηση και παρουσίαση όλων
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτυγχάνεται μια αξιόπιστη,
βάσει αρχών, λογιστική μεταχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 από τον
Ιανουάριο του 2021. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα
έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.
4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Οι

σημαντικές

λογιστικές

πολιτικές

οι

οποίες

έχουν

χρησιμοποιηθεί

στην

κατάρτιση

αυτών

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται
σε Ευρώ.
ΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας όπως επίσης των θυγατρικών της και των συγγενών εταιρειών.
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο
από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η Εταιρεία ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης οικονομικής
οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να
εξασκηθούν ή να μετατραπούν.
Στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών, οι συμμετοχές φέρονται
στο κόστος απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η μητρική Εταιρεία και
οι θυγατρικές της εξετάζουν σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρξει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των
συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους, στη βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αγοραίας αξίας
τους μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή τους (fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους
(value in use).
Οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων την 31
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
θυγατρικής αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις των θυγατρικών περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα
οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για τη μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές
του Ομίλου. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μεγαλύτερη της εύλογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως
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υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μικρότερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται
στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο.
Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών,
προκειμένου τα κονδύλια να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπολοίπων εταιρειών του
Ομίλου.
Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές, έσοδα και έξοδα και μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών, απαλείφονται.
Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, οι
οποίες αποκτώνται ή πωλούνται κατά την διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης, από την ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους, αντίστοιχα.
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία του Ομίλου επί των κερδών και των ζημιών των συγγενών εταιρειών, με βάση
τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά την ουσιώδη επιρροή μέχρι την
ημερομηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,
οι συγγενείς αποτιμώνται στην αξία κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως ή σε
ενδιάμεσες περιόδους όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο
είναι το λειτουργικό νόμισμα της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία
συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων
συναλλαγών και από τη μετατροπή των υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα.
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την απόκτηση μεριδίων συμμετοχής σε θυγατρικές
επιχειρήσεις, πέραν της εύλογης αξίας των κατ’ αναλογία αποκτηθέντων επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεών τους. Η υπεραξία απεικονίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό και δεν αποσβένεται αλλά
απομειώνεται αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου εντός
της οποίας συντελείται η απομείωση. Για τη διενέργεια των ελέγχων απομείωσης το ποσό της υπεραξίας
κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Η μονάδα ταμειακών ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη
ομάδα στοιχείων ενεργητικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ροές. Ζημιές απομείωσης που σχετίζονται με την
υπεραξία δεν αναστρέφονται σε μελλοντικές περιόδους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί έλεγχο για απομείωση υπεραξίας
στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρήσης και οποτεδήποτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης.
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ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ
Τα σήματα και τα λοιπά άυλα στοιχεία/τεχνογνωσία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, δεν αποσβένονται αλλά αν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, γίνεται πρόβλεψη απομείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος
πραγματοποιεί έλεγχο για απομείωση στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρήσης ή/ και οποτεδήποτε υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις απομείωσης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 4 με 5 χρόνια.
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το κόστος ορισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα οποία παράγονται κατά κύριο λόγο από ίδια μέσα της
μητρικής εταιρείας, και τα οποία σύμφωνα με τη Διοίκηση θα έχουν μελλοντικά οφέλη, αντιμετωπίζεται ως «Άυλο
περιουσιακό στοιχείο» των Ασώματων Ακινητοποιήσεων και αποσβένεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης
για μελλοντικές ωφέλειες ως εξής:


Έτος 1ης προβολής



Επόμενα έτη (ανεξάρτητα επανάληψης ή μη

20%

ή οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης)

20%

Κατηγορίες προγράμματος οι οποίες έχουν υψηλά επίπεδα τηλεθέασης, για τις οποίες η Διοίκηση εκτιμά ότι η
Εταιρεία θα αποκομίσει μελλοντικά οφέλη που θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη της,
αποσβένονται με την φθίνουσα μέθοδο σε χρονικό διάστημα ίδιο με εκείνο που εκτιμάται ότι τα οφέλη αυτά θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ)
Τα τηλεοπτικά προγράμματα παραγωγής τρίτων αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως και αποσβένονται ως
ακολούθως:


Όταν οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης προγράμματος προβλέπουν δικαίωμα διαδοχικών προβολών τότε
τα αποτελέσματα χρήσης επιβαρύνονται με το κόστος του προγράμματος κατ αναλογία του αριθμού των
μεταδόσεων που προβλέπει η σύμβαση. Συγκεκριμένα ορίζονται από την Διοίκηση τα ποσοστά
απόσβεσης των ανωτέρω δικαιωμάτων συναρτήσει των προσδοκώμενων ωφελειών. Τα ποσοστά
απόσβεσης έχουν ως εξής:
Αριθμός

Απόσβεση 1ης

Απόσβεση 2ης

Απόσβεση 3ης

Προβολών

προβολής

προβολής

προβολής

45%

35%

20%

60%

40%

-

3 προβολές
και άνω
2 προβολές



Ορισμένες συμβάσεις μίσθωσης προγράμματος οι οποίες ανήκουν σε ορισμένες τυπολογίες του
προγράμματος (Ξένες Σειρές , Specials ,

TV Movies , Μίνι Σειρές και Sports καθώς και από την

κατηγορία των Ντοκιμαντέρ των εξής υποκατηγοριών: Biographies, Biography, Current Affairs, Disaster,
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Docu-drama, Ecology-current affairs, Ecology, History, History adventure, History archeology, History
aviation, History war, History civilization, People-places, Religion & Sports

) αποσβένονται με ποσοστό

50% (έως 2 προβολές).


Όταν όμως οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης προγράμματος(ταινίες) προβλέπουν δικαίωμα διαδοχικών
προβολών, και στις οποίες προέχων κριτήριο του δικαιώματος αυτού είναι η προβολή(αυτόματη απώλεια
του δικαιώματος με την προβολή) και όχι το κριτήριο της συμβατικής χρονικής διάρκειας, τότε το σχετικό
τιμολόγιο καταχωρείται αρχικά σε μεταβατικό λογαριασμό του ενεργητικού(έξοδα επόμενων χρήσεων) και
λογιστικοποιείται στη συνέχεια στις δαπάνες σε συνάρτηση με την προβολή των προγραμμάτων αυτών
ως εξής:
o

Για συμβάσεις που προβλέπουν τρεις προβολές ποσοστό 45% για την πρώτη προβολή, 35% για την
δεύτερη και 20% για την τρίτη.

o

Για συμβάσεις που προβλέπουν δυο προβολές ποσοστό 60% για την πρώτη προβολή και ποσοστό
40% για την δεύτερη.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Διοίκηση εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της
Εταιρείας, περιλαμβανομένης και της υπεραξίας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη απομείωσης
τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε να
καθοριστεί το ύψος της ζημιάς από την απομείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ο έλεγχος
απομείωσης γίνεται σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας των παραπάνω
στοιχείων. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του
μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή του και της αξίας χρήσης του. Αν η ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από το
αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό μειώνεται μέχρι την ανακτήσιμη αξία του. Η ζημιά απομείωσης της
αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσματα της χρήσης. Όταν, μεταγενέστερα, η ζημιά
απομείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε το αυξημένο αυτό λογιστικό
υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να μην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν
είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών) στα προηγούμενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο,
στα αποτελέσματα της χρήσεως.
Η ζημιά που προκύπτει από την απομείωση της υπεραξίας αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσης
και δεν αναστρέφεται σε επόμενες περιόδους.
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις εταιρικέςκαι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσης τους, μειωμένες κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας
τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι συντελεστές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά κατηγορία παγίων έχουν ως εξής:


Κτίρια-Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 33,33 χρόνια
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Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6-15 χρόνια



Μεταφορικά Μέσα 6-9 χρόνια



Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4-5 χρόνια



Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5-7 χρόνια

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους, η διαφορά (απομείωση εφόσον είναι μόνιμου χαρακτήρα) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα
αποτελέσματα.
Κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, προσδιορίζονται ως η
διαφορά μεταξύ του ποσού πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του στοιχείου και αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα της χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» ή «Άλλα έξοδα».
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
μείον το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η
πώληση. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής και περιλαμβάνει
τις δαπάνες απόκτησης, παραγωγής και μεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης τους. Προβλέψεις σχηματίζονται
για απαξιωμένα αποθέματα και καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης που εμφανίζονται.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από την
στιγμή που η Εταιρεία και ο Όμιλος καθίσταται συμβαλλόμενοι του χρηματοοικονομικού μέσου και αρχικά
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παύουν να αναγνωρίζουν ένα περιουσιακό στοιχείο μόνον όταν τα συμβατικά δικαιώματα
των ταμειακών ροών από το στοιχείο αυτό λήξουν, ή όταν μεταβιβάζουν το περιουσιακό στοιχείο και ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας αυτού του στοιχείου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εάν η
Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μεταβιβάζουν αλλά παρακρατούν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας και συνεχίζουν να ελέγχουν το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο, διατηρούν τα δικαιώματά του επί
του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζουν όλες τις τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν στο
μέλλον.
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπολογίζουν την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει ενός πλαισίου
υπολογισμού της εύλογης αξίας που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά μέσα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων των
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργή αγορά πανομοιότυπων χρηματοοικονομικών μέσων. Ενεργή αγορά,
είναι η αγορά στην οποία οι συναλλαγές έχουν επαρκή συχνότητα και όγκο έτσι ώστε η πληροφόρηση σχετικά με
τιμές να παρέχεται σε συνεχή βάση και επιπλέον χαρακτηρίζεται από χαμηλά περιθώρια κέρδους.
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα εκτός από τιμές του Επιπέδου 1, όπως χρηματιστηριακές τιμές παρόμοιων
μέσων, τιμές από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή άλλα δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα ή μπορούν να
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επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιμα δεδομένα (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα
δεδομένα) για σχεδόν το σύνολο της διάρκειας του μέσου.
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε ενεργή αγορά
και επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίμηση ενός στοιχείου χρησιμοποιεί παρατηρήσιμα
δεδομένα που απαιτούν σημαντικές προσαρμογές βασισμένες σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, αυτό το μέσο
κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αξία
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών ή παρόμοιες τεχνικές, καθώς
και μέσα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί κρίση ή εκτίμηση από τη Διοίκηση.
Το επίπεδο στην ιεραρχία εύλογης αξίας στο οποίο κατατάσσεται ένας υπολογισμός εύλογης αξίας προσδιορίζεται
με βάση το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της εύλογης αξίας και έχουν
σημαντική επίδραση. Για το σκοπό αυτό η σημαντικότητα ενός δεδομένου αξιολογείται σε σχέση με τη συνολική
εύλογη αξία.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να
εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι
η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως οι καταθέσεις όψεως
και προθεσμίας βραχείας διάρκειας (μέχρι 3 μήνες) και αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το
κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για
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το επιτόκιο προεξόφλησης χρησιμοποιείται ο δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων IBoxx AA. Τα αναλογιστικά κέρδη
και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνται στα λοιπά
συνολικά έσοδα (O.C.I). Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την
περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή
μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής. Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία και ο Όμιλος διατηρούν ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την
έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των
αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες και η είσπραξη της
απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
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
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πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής)
αξίας.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται εκτός και αν
προσαυξάνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων.
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι Κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν και ότι οι εταιρείς του Ομίλου θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις,
μεταφέρονται στην καθαρή θέση μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, με συσχετισμό εσόδου – κόστους. Αν οι
επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, ανάλογα με τη μεταφορά των εξόδων.
Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, μεταφέρονται αρχικά σαν «αναβαλλόμενο έσοδο» (μεταβατικός λογαριασμός
παθητικού), και από εκεί τμηματικά στα έσοδα, ανάλογα με την απόσβεση του παγίου.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
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.
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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.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την προϋπόθεση της συνέχισης των δραστηριοτήτων της
μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της. Για την θυγατρική «ΘΑΝΑΛΕ AE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 ή και 48 του Κ.Ν.
2190/1920. Οι σωρευμένες ζημιές της χρηματοδοτούνται κυρίως από δανεισμό που εξασφαλίζεται χάρη στην
στήριξη του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της
στο προβλεπτό μέλλον είναι εξασφαλισμένη. Συνεπώς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους δεν
περιλαμβάνουν αναμορφώσεις των λογιστικών αξιών που αφορούν στην ανακτησιμότητα και παρουσίαση του
ενεργητικού και του παθητικού που ενδεχομένως θα ήταν απαραίτητα αν αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις
δραστηριότητές της.
Το κεφάλαιο κίνησης της μητρικής Εταιρείας κατά την 31/12/2017, ήταν αρνητικό καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά €20.591.564,80. Αρνητικά ήταν
επίσης και τα κεφάλαια κίνησης της θυγατρικής «ΘΑΝΑΛΕ AE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
κατά €412.561,61. Η Διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους θα εξοφληθούν στο ακέραιο.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την ρευστότητα και τις ανάγκες όλων των Εταιρειών σε κεφάλαια κίνησης
τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ήδη εγκεκριμένες και
διαθέσιμες γραμμές δανεισμού είναι επαρκείς για τις ανάγκες τους στο άμεσο προβλεπτό μέλλον. Ο μέτοχος της
Εταιρείας έχει δεσμευθεί ότι θα συνδράμει στο βαθμό που θα απαιτηθεί στην οικονομική στήριξη της Εταιρείας για
τους επόμενους 12 μήνες από την λήξη της χρήσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων/προϊόντων
Έσοδα από διαφήμιση (τηλεοπτική)
Έσοδα από διαφήμιση (ραδιοφωνική)
Έσοδα από διαφήμιση μέσω διαδικτύου
Έσοδα τηλεοπτικών παραγωγών
Λοιπά Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
100,51
56.137.622,15
22.742.757,93
5.156.587,77
4.974.619,50
2.246.715,46
1.816.915,36
3.840.940,40
4.271.878,44
2.550.732,96
3.548.631,97
69.932.598,74
37.354.903,71

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων/προϊόντων
Έσοδα από διαφήμιση (τηλεοπτική)
Έσοδα από διαφήμιση (ραδιοφωνική)
Έσοδα από διαφήμιση μέσω διαδικτύου
Έσοδα τηλεοπτικών παραγωγών
Λοιπά Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
100,51
56.146.724,50
22.742.757,93
2.492.811,70
2.388.370,16
1.507.633,15
1.180.167,53
3.849.940,40
4.271.878,44
2.371.999,63
2.798.600,97
66.369.109,38
33.381.875,54

6.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Τεκμαρτα έσοδα-Κόστος Ιδιοπαραγωγών
Μείον : Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Σύνολο

7.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
49,10
552,05
13.357.492,48
11.851.671,38
42.159.699,95
15.976.151,57
4.580.708,82
4.638.856,64
298.354,18
301.311,54
1.207.817,71
1.263.150,25
17.158.708,95
5.355.819,00
(18.192.307,97)
(2.568.799,25)
(3.391.860,87)
(4.248.129,41)
57.178.662,35
32.570.583,77

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
49,10
552,05
11.504.306,42
10.032.595,07
39.816.555,63
13.165.664,42
3.586.013,34
3.397.561,47
271.573,22
267.409,74
988.167,69
968.798,87
17.139.164,27
5.331.300,03
(18.192.307,97)
(2.568.799,25)
55.113.521,70
30.595.082,40

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Μείον : Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Σύνολο

3.587.684,44
1.443.278,10
524.583,61
425.983,07
263.383,69
82.369,14
(308.382,82)
6.018.899,23

2.027.869,21
1.556.232,82
409.599,63
636.103,04
249.598,01
79.065,17
(96.631,85)
4.861.836,03

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
3.081.613,69
1.816.245,28
1.087.211,74
1.044.692,13
466.606,82
349.464,14
388.990,41
620.885,76
247.872,75
240.408,74
78.907,16
75.711,98
5.351.202,57

4.147.408,03
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8.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Μείον : Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Σύνολο

9.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
1.078.867,23
946.777,49
7.007.869,21
3.069.769,14
167.395,23
145.416,18
25.561,65
17.635,81
1.715.462,35
1.037.265,91
4.323,74
3.659,17
(31.859,09)
(11.802,87)
9.967.620,32
5.208.720,83

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
909.935,37
808.907,64
6.655.093,83
2.853.378,70
153.951,56
131.348,01
20.894,39
7.754,08
1.443.374,09
772.881,16
3.340,34
3.136,88
9.186.589,58
4.577.406,47

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Έσοδα παρεπόμενων υπηρεσιών
Αναλογούσες αποσβέσεις επιδοτούμενων παγίων
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από επιδοτήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έκτακτα έσοδα
Λοιπά
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

10.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
8.674.999,70
5.383.504,86
275.142,84
275.142,84
2.800,00
221.134,50
13.759,05
83.417,96
6.989,85
762.351,86
1.005.336,51
8.723,27
119.116,66
58.275,92
2.745,71
10.084.046,05
6.809.395,48

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
8.749.175,69
5.914.721,28
275.142,84
275.142,84
30.000,00
30.000,00
221.134,50
13.759,05
29.753,24
3.077,80
762.351,86
1.005.336,51
58.275,92
2.614,82
10.125.834,05
7.244.652,30

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

Τα άλλα έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Συναλλαγματικές διαφορές
Διαγραφές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Ζημίες από εκποίηση-καταστροφή παγίων
Ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων
Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων
Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
3.341,64
733.328,89
92.035,75
326.457,42
838.659,94
179.010,37
280.896,08
1.231,78
15,88
148,84
103.526,87
246.491,09
44.364,70
1.882.906,38
100.941,66
2.741.749,65
2.091.607,64

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
3.341,64
733.328,89
92.035,75
326.457,42
820.934,27
178.905,40
274.457,22
1.231,78
15,88
148,84
101.259,85
231.570,91
40.790,49
1.856.139,61
96.809,53
2.697.690,71
2.059.736,77
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11.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα έξοδα προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές Παροχές
Αποζημειώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
13.626.223,11
12.465.789,07
2.823.730,48
1.993.159,16
145.637,79
22.424,24
1.428.452,77
332.495,61
18.024.044,15
14.813.868,08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
11.818.305,62
10.648.064,35
2.426.791,90
1.659.076,79
118.281,86
22.424,24
1.132.476,10
315.732,61
15.495.855,48
12.645.297,99

Στις 31/12/2017 ο αριθμός εργαζομένων του Ομίλου ήταν 569 άτομα ενώ της Εταιρείας ήταν 495 άτομα. Ο αριθμός
των εργαζομένων στις 31/12/2016 του Ομίλου ήταν 602 ενώ της Εταιρείας ήταν 501.

12.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
Χρηματοοικονομικά έσοδα από:
Καταθέσεις
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Χρηματοοικονομικά έξοδα από:
Τραπεζικά δάνεια
Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε Factoring
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο χρηματοοιοκονομικών εξόδων

13.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016

3.270,37
3.270,37

1.697,89
1.697,89

3.266,62
3.266,62

1.672,46
1.672,46

1.109.202,79
1.354.188,49
103.419,54
131.115,64
2.697.926,46

1.454.370,33
734.901,07
149.092,30
52.718,45
2.391.082,15

1.080.112,01
1.298.765,24
103.419,54
124.177,66
2.606.474,45

1.396.632,89
664.196,84
149.092,30
45.590,30
2.255.512,33

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Αναβαλλόμενος φόρος

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Συντελεστής φόρου
Αναλογούν φόρος
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
116.757,68
151.940,97
1.504.689,39
(410.808,82)
1.621.447,07
(258.867,85)
1.781.815,31

(2.898.060,53)

29%
516.726,44

29%
(840.437,55)

(5.201,12)

(308.067,89)

Χρησιμοποιηση ζημιών προηγ. Χρήσεων στην οποία
δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενος φόρος
Ζημία χρήσεως στην οποία δεν έχει αναγνωριστεί
αναβαλλόμενος φόρος

1.109.921,75

891.838,69

Φόρος εισοδήματος χρήσεως

1.621.447,07

(258.867,85)

-

(2.201,10)
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Αναβαλλόμενος φόρος

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016
1.488.744,19
(402.207,79)
1.488.744,19
(402.207,79)
1.542.731,04

(3.006.945,70)

Συντελεστής φόρου
Αναλογούν φόρος

29%
447.392,00

29%
(872.014,25)

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Ζημία χρήσεως στην οποία δεν έχει αναγνωριστεί
αναβαλλόμενος φόρος
Φόρος εισοδήματος χρήσεως

77.052,22

(292.512,99)

964.299,97
1.488.744,19

762.319,45
(402.207,79)

Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας και του Ομίλου υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την σύνταξη των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων φορολογικό συντελεστή 29% (2016: 29%).

14.

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Κτίρια

Μηχανήματα &
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2.181.480,11
2.916,00
2.184.396,11

23.735.435,78
717.735,13
(137.091,35)
24.316.079,56

1.717.311,59
97.449,04
1.814.760,63

27.634.227,48
818.100,17
(137.091,35)
28.315.236,30

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

(538.845,55)
(70.303,97)
(609.149,52)

(16.432.465,95)
(1.882.543,18)
135.878,03
(18.179.131,10)

(1.307.355,69)
(116.260,15)
245,65
(1.423.370,19)

(18.278.667,19)
(2.069.107,30)
136.123,68
(20.211.650,81)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

1.575.246,59

6.136.948,46

391.390,44

8.103.585,49

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μειώσεις από πώληση θυγατρικών- Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.184.396,11
21.300,00
(54.544,85)
2.151.151,26

24.316.079,56
1.052.207,91
(45.228,89)
(1.057,00)
25.322.001,58

1.814.760,63
131.453,98
(33.195,65)
1.913.018,96

28.315.236,30
1.204.961,89
(45.228,89)
(88.797,50)
29.386.171,80

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Μειώσεις από πώληση θυγατρικών-Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

(609.149,52)
(68.599,20)
43.621,57
(634.127,15)

(18.179.131,10)
(1.880.396,45)
45.228,89
871,26
(20.013.427,40)

(1.423.370,19)
(119.853,55)
30.303,13
(1.512.920,61)

(20.211.650,81)
(2.068.849,20)
45.228,89
74.795,96
(22.160.475,16)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

1.517.024,11

5.308.574,18

400.098,35

7.225.696,64
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Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Μηχανήματα &
Μεταφορικά Μέσα

Κτίρια

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2.153.530,89
2.916,00
2.156.446,89

23.560.697,43
716.699,13
(137.091,35)
24.140.305,21

1.687.518,56
92.849,89
1.780.368,45

27.401.746,88
812.465,02
(137.091,35)
28.077.120,55

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

(553.288,59)
(66.529,75)
(619.818,34)

(16.305.414,71)
(1.867.071,04)
135.859,56
(18.036.626,19)

(1.296.791,98)
(110.872,80)
(1.407.664,78)

(18.155.495,28)
(2.044.473,59)
135.859,56
(20.064.109,31)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

1.536.628,55

6.103.679,02

372.703,67

8.013.011,24

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.156.446,89
21.300,00
2.177.746,89

24.140.305,21
1.051.767,91
(45.228,89)
25.146.844,23

1.780.368,45
126.163,98
1.906.532,43

28.077.120,55
1.199.231,89
(45.228,89)
29.231.123,55

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

(619.818,34)
(67.006,77)
(686.825,11)

(18.036.626,19)
(1.872.541,64)
45.228,89
(19.863.938,94)

(1.407.664,78)
(115.119,41)
(1.522.784,19)

(20.064.109,31)
(2.054.667,82)
45.228,89
(22.073.548,24)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

1.490.921,78

5.282.905,29

383.748,24

7.157.575,31

14.1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία και συνεπώς ο Όμιλος κατέχει ενσώματες ακινητοποιήσεις με χρηματοδοτική μίσθωση. Παρακάτω
παρατίθενται ανά κατηγορία τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση
τα οποία ενσωματώνονται στο κονδύλι «Μηχανολογικός εξοπλισμός & Μεταφορικά μέσα» το οποίο αποτελεί μέρος
του κονδυλίου «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις».
ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Αξία κτήσεως
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Μεταφορικά Μέσα
Αξία κτήσεως
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Σύνολο αναπόσβεστης αξίας

8.954.297,14
(5.045.797,03)
3.908.500,11

8.082.974,12
(4.506.493,17)
3.576.480,95

265.010,00
(199.199,18)
65.810,82

265.010,00
(170.048,08)
94.961,92

9.219.307,14
(5.244.996,21)
3.974.310,93

8.347.984,12
(4.676.541,25)
3.671.442,87

Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις ή περιορισμοί όσον αφορά τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. Δεν υπάρχουν
ενδεχόμενα μισθώματα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017.
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15.

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΛογισμικόSoftware

Λοιπά Άυλα/
Τεχνογνωσία

Εμπορικά
σήματα

Ιδιοπαραγώμενα
προγράμματα

Δικαιωματα
ταινιών

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

602.209,51

Προσθήκες

34.544,00

Αναστροφή απομείωσης

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

636.753,51

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Απομείωση
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(526.383,97)
(33.958,52)
(560.342,49)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2016
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις από πώληση θυγατρικώνΑξία Κτήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Απομείωση
Αποσβέσεις μειώσεων
Μειώσεις από πώληση θυγατρικώνΑποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

35.600.045,88

10.600.000,00

-

-

1.000.000,00
36.600.045,88

-

35.691.127,60

91.719.542,75

2.113.560,16

5.116.560,04

-

10.600.000,00

-

9.226.159,76
2.968.455,88

-

-

1.000.000,00

12.194.615,64

37.804.687,76

97.836.102,79

(6.585.602,83)
(1.423.757,28)
(8.009.360,11)

(31.711.333,12)
(1.911.720,24)
(92.035,75)
1.037,13
(33.714.051,98)

(38.823.319,92)
(3.369.436,04)
(92.035,75)
1.037,13
(42.283.754,58)

76.411,02

36.600.045,88

10.600.000,00

4.185.255,53

4.090.635,78

55.552.348,21

636.753,51
24.409,55

36.600.045,88
-

10.600.000,00
-

12.194.615,64
18.192.258,88

37.804.687,76
559.335,16

97.836.102,79
18.776.003,59

(9.155,00)
652.008,06

(560.342,49)
(35.478,56)
-

36.600.045,88

10.600.000,00

-

-

9.154,69

-

-

(586.666,36)

-

-

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

65.341,70

36.600.045,88

-

-

(9.155,00)

30.386.874,52

38.364.022,92

116.602.951,38

(8.009.360,11)
(14.277.590,57)
-

(33.714.051,98)
(857.435,5)
(1.137.155,56)
1.696,02

(42.283.754,58)
(15.170.504,63)
(1.137.155,56)
1.696,02

-

-

9.154,69

(22.286.950,68)

(35.706.947,02)

(58.580.564,06)

8.099.923,84

2.657.075,90

58.022.387,32

10.600.000,00

Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία
των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους, στη
βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της εύλογης αξίας τους μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή τους
(fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use).
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης των στοιχείων αυτών.
Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:


Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,40%



Market risk premium: 5,70%



Country risk premium: 9,25%



Επιτόκιο δανεισμού: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 5,60% (3,98% μετά φόρων), Μελωδία Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ΑΕ 6,00% (4,26% μετά φόρων), ΟΜΜΕ ΑΕ 6,60% (4,69% μετά φόρων)



Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 1,0



Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2,00%

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου επανεξετάζοντας, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, τα δεδομένα που
υπήρχαν κατά την εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ επαναδιατύπωσε το κονδύλι «άδεια λειτουργίας» σε
«λοιπά άυλα στοιχεία/τεχνογνωσία» θεωρώντας ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο του τηλεοπτικού σταθμού που
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εξαγοράστηκε αφορά την τεχνογνωσία του τηλεοπτικού σταθμού να λειτουργεί, δημιουργεί και να παράγει
τηλεοπτικό πρόγραμμα καθώς και στην ικανότητα του να δημιουργεί κέρδη εκμεταλλευόμενος όλα τα παραπάνω.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή του
συγκεκριμένου κονδυλίου εξαιτίας των επικείμενων μεταβολών στο κλάδο. Για τον λόγο αυτό η παραδοχή της
απροσδιόριστης διάρκειας του στοιχείου θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΛογισμικόSoftware
Κόστος κτήσης
Περίοδος 1/1-31/12/2016
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Αναστροφή απομείωσης

847.809,38
34.544,00
-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

882.353,38

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Απομείωση
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(783.812,63)
(30.197,78)
-

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2016
Κόστος κτήσης
Περίοδος 1/1-31/12/2017
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Απομείωση
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

16.

(814.010,41)

Λοιπά Άυλα/
Τεχνογνωσία

28.500.045,88
1.000.000,00
29.500.045,88
-

Εμπορικά
σήματα

10.000.000,00
10.000.000,00
-

Ιδιοπαραγώμενα
προγράμματα

9.226.159,76
2.968.455,88
-

Δικαιώματα
ταινιών

35.691.127,60
2.113.560,16
-

Σύνολο

84.265.142,62
5.116.560,04
1.000.000,00

12.194.615,64

37.804.687,76

90.381.702,66

(6.585.602,83)
(1.423.757,28)
-

(31.711.333,12)
(1.911.720,24)
(92.035,75)
1.037,13

(39.080.748,58)
(3.365.675,30)
(92.035,75)
1.037,13

(8.009.360,11)

(33.714.051,98)

(42.537.422,50)

68.342,97

29.500.045,88

10.000.000,00

4.185.255,53

4.090.635,78

47.844.280,16

882.353,38
24.409,55

29.500.045,88
-

10.000.000,00
-

12.194.615,64
18.192.258,88

37.804.687,76
559.335,16

90.381.702,66
18.776.003,59

906.762,93

29.500.045,88

10.000.000,00

30.386.874,52

38.364.022,92

109.157.706,25

(8.009.360,11)
(14.277.590,57)
-

(33.714.051,98)
(857.435,50)
(1.137.155,56)
1.696,02

(42.537.422,50)
(15.166.743,95)
(1.137.155,56)
1.696,02

(22.286.950,68)

(35.706.947,02)

(58.839.625,99)

8.099.923,84

2.657.075,90

50.318.080,26

(814.010,41)
(31.717,88)
(845.728,29)
61.034,64

-

-

-

-

29.500.045,88

10.000.000,00

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της
καθαρής θέσης των θυγατρικών

εταιρειών

«ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.» και «ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε.» που προέκυψε από την

αποτίμηση σε πραγματικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού των εταιρειών κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.
Η υπεραξία αυτή ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις όποιες ζημιές
απομείωσης.
Η Διοίκηση του Ομίλου διενήργησε έλεγχο της υπεραξίας προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν απομείωσή της. Για
την υπεραξία της «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.» ακολουθήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF
method). Ο έλεγχος της υπεραξίας της «ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε.» έγινε βάσει της αξίας της μοναδικής συμμετοχής της στην
«ΟΜΜΕ ΑΕ». Η τρέχουσα αξία της «ΟΜΜΕ ΑΕ» προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των προεξοφλημένων αδέσμευτων
ταμειακών ροών (DCF method). Η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών βασίζεται σε πενταετές
επιχειρηματικό σχέδιο που συντάσσεται από την Διοίκηση του Ομίλου για κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών.
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Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:


Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,40%



Market risk premium: 5,70%



Country risk premium: 9,25%



Επιτόκιο δανεισμού: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 5,60% (3,98% μετά φόρων), Μελωδία Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ΑΕ 6,00% (4,26% μετά φόρων), ΟΜΜΕ ΑΕ 6,60% (4,69% μετά φόρων)



Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 1,0



Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2,00%

Από τον παραπάνω έλεγχο δεν προέκυψε ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας.
17.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το υπόλοιπο των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες αναλύεται ως εξής:

1/1-31/12/2017
TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

1/1-31/12/2016
TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΑΞΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

100,00%

57.000,00

-

57.000,00

100,00%

5.081.010,46

-

5.081.010,46

69,23%

1.132.500,00

-

1.132.500,00

90,88%

3.913.011,00

-

3.913.011,00

10.183.521,46

-

10.183.521,46

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΑΞΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

100,00%

57.000,00

-

57.000,00

100,00%

5.081.010,46

-

5.081.010,46

69,23%

1.132.500,00

-

1.132.500,00

87,09%

2.713.005,00

-

2.713.005,00

8.983.515,46

-

8.983.515,46

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές φέρονται στο κόστος απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις
απομείωσης της αξίας τους.
Για το έτος 2017, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβει σε αποτίμηση των συμμετοχών της με την μέθοδο των
προεξοφλημένων αδέσμευτων ταμειακών ροών (DCF method), βάσει πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου,
λαμβάνοντας υπόψιν για τις εκτιμήσεις της, τόσο τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό χώρο, και
κατ’ επέκταση και στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσο και την δυναμική του Ομίλου στον οποίο
ανήκει η Εταιρεία και στις ευκαιρίες που του δίνονται να ενισχύσει την θέση του απέναντι στον ανταγωνισμό.
Βάσει των σχετικών αποτιμήσεων δεν προέκυψε ανάγκη για απομείωση των συμμετοχών αυτών.
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Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:


Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,40%



Market risk premium: 5,70%



Country risk premium: 9,25%



Επιτόκιο δανεισμού: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 5,60% (3,98% μετά φόρων), Μελωδία Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ΑΕ 6,00% (4,26% μετά φόρων), ΟΜΜΕ ΑΕ 6,60% (4,69% μετά φόρων)



Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 1,0



Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2,00%

Κατά την τρέχουσα χρήση η μητρική Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.». Το ποσό της αύξησης ήταν € 1.200.006,00 και
καταβλήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τη μητρική Εταιρεία αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 87,09% σε
90,88%.
Κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρεία του ομίλου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» προέβη
στην πώληση της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ». Η πώληση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017 και το αποτέλεσμα από την πώληση αυτή, σε επίπεδο
ομίλου, ήταν κέρδος ποσού € 41.313,50.

18.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE» η οποία ιδρύθηκε το 2009
από επτά τηλεοπτικές επιχειρήσεις (ισότιμη συμμετοχή). Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και παροχή
υπηρεσιών παρόχου τηλεοπτικού επίγειου ψηφιακού δικτύου, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών δημιουργίας,
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του και η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο αυτό.
Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις η συγγενής εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE»
λογιστικοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Κατά την τρέχουσα χρήση η μητρική Εταιρεία κατέβαλε ποσό € 786.020,00 ως συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της συγγενούς της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το ποσό συμμετοχής της μητρικής ανέρχεται πλέον
στο 18,13% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE» κατέχοντας 122.604 μετοχές
συνολίκής αξάις € 2.441.280,00. Τα κέρδη του Ομίλου από την συγγενή εταιρεία είναι στην παρούσα χρήση €
325.444,66 ενώ την προηγούμενη χρήση το αποτέλεσμα του Ομίλου ήταν κέρδη ποσού € 59.772,81.
Η μητρική Εταιρεία αναγνώρισε τη συγγενή εταιρεία στο αρχικό κόστος κτήσης και δεν υπάρχουν ενδείξεις για
απομείωση της επένδυσης.
Παραθέτουμε ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία για την συγγενή εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ-DIGEA AE»:

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Παθητικού
Σύνολο Καθαρής Θέσης

DIGEA
31/12/2017
31/12/2016
42.869.022,81
44.129.554,18
28.351.245,30
34.295.922,99
14.517.777,51
9.833.631,19
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19.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Δοσμένες Εγγυήσεις
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017
54.742,54
370.000,00
424.742,54
(18.146,74)
406.595,80

31/12/2016
61.554,94
1.107.000,00
1.168.554,94
(18.146,74)
1.150.408,20

31/12/2017
52.921,19
370.000,00
422.921,19
(18.146,74)
404.774,45

31/12/2016
48.621,19
1.107.000,00
1.155.621,19
(18.146,74)
1.137.474,45

36.595,80
370.000,00
406.595,80

43.408,20
1.107.000,00
1.150.408,20

34.774,45
370.000,00
404.774,45

30.474,45
1.107.000,00
1.137.474,45

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Δοσμένες Εγγυήσεις
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις δοσμένες εγγυήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν σε
διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Η εύλογη αξία των
συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που παρουσιάζεται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίμηση ετησίως.

20.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα του Ομίλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εμπορεύματα
Τελικά προιόντα
Σύνολο
Συνολική καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
94,50
94,50
21.391,00
21.440,10

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
94,50
94,50
24.175,34
24.224,44

21.485,50

21.534,60

24.269,84

24.318,94

21.485,50

21.534,60

24.269,84

24.318,94

Τα αποθέματα του Ομίλου αφορούν κυρίως βιβλία και cd’s και έχουν αποτιμηθεί στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της
τιμής κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
21.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες
Πελάτες Εκχωρηθέντες σε Factoring
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Γραμμάτια σε δικηγόρους
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές Εισπρακτέες σε τράπεζες
Επιταγές Εισπρακτέες σε Factoring
Eπιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε δικηγόρους
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2017
12.731.628,02
32.084.259,53
412.166,07
76.888,30
596.943,88
2.461.366,26
2.952.833,83
5.356.659,97
215.639,38
56.888.385,24
(9.119.131,51)
47.769.253,73

31/12/2016
13.821.792,83
8.453.553,05
412.166,07
76.888,30
796.159,36
2.040.695,96
1.469.813,21
5.308.722,31
167.989,38
32.547.780,47
(8.950.455,57)
23.597.324,90

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
10.314.809,74
30.967.560,55
398.126,65
6.605,67
443.700,28
2.404.651,79
2.797.330,84
5.085.112,47
143.156,85
52.561.054,84
(7.789.534,30)
44.771.520,54

31/12/2016
11.368.579,18
7.384.995,08
398.126,65
6.605,67
688.456,88
1.996.350,06
1.386.074,58
5.037.174,81
95.506,85
28.361.869,76
(7.567.193,64)
20.794.676,12
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων εκτιμάται ότι είναι οι παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες
Πελάτες Εκχωρηθέντες σε Factoring
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές Εισπρακτέες σε τράπεζες
Επιταγές Εισπρακτέες σε Factoring
Eπιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε δικηγόρους
Σύνολο

31/12/2017
9.096.711,79
32.084.259,53
9.002,57
596.943,88
2.461.366,26
2.952.833,83
515.221,94
52.913,93
47.769.253,73

31/12/2016
10.411.604,88
8.453.553,05
9.002,57
796.159,36
2.040.695,96
1.469.813,21
411.231,94
5.263,93
23.597.324,90

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
7.592.395,66
30.967.560,55
9.002,57
443.700,28
2.404.651,79
2.797.330,84
509.228,85
47.650,00
44.771.520,54

31/12/2016
8.924.558,10
7.384.995,08
9.002,57
688.456,88
1.996.350,06
1.386.074,58
405.238,85
20.794.676,12

Η μητρική Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ,
ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

έχουν

εκχωρήσει μέρος των απαιτήσεων από πελάτες τους, συνάπτοντας συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων (Factoring). Οι παραπάνω εταιρείες εγγυώνται για την πληρωμή των απαιτήσεων από τον οφειλέτη και
ευθύνονται έναντι του Πράκτορα για την ύπαρξη και την πληρωμή των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Η απαίτηση
αυτών παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η λογιστική αξία των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις του ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση και έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη. Η Διοίκηση
θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών των πελατών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

22.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:

Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
3.426.326,58
737.774,41
999.180,59
14.874.716,57

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
4.381.257,35
2.118.411,67
925.250,98
14.796.132,16

1.191.641,13
4.248.561,63
9.865.709,93

1.418.478,74
4.603.567,88
21.634.537,60

1.155.392,54
180.353,44
6.642.254,31

1.301.725,39
603.350,41
18.819.619,63

(2.252.381,02)
7.613.328,91

(2.252.381,02)
19.382.156,58

(348.696,10)
6.293.558,21

(348.696,10)
18.470.923,53

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων εκτιμάται ότι είναι οι παρακάτω:
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

3.186.304,41
999.180,59

497.752,24
14.874.716,57

4.201.513,24
925.250,98

1.938.667,56
14.796.132,16

1.191.641,13
2.236.202,78
7.613.328,91

1.418.478,74
2.591.209,03
19.382.156,58

1.155.392,54
11.401,45
6.293.558,21

1.301.725,39
434.398,42
18.470.923,53

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζονται σημαντικά μειωμένες διότι στο κονδύλι αυτό είχε
καταχωρηθεί η απαίτηση της μητρικής εταιρείας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 14,533 εκ. Ευρώ το οποίο
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αφορούσε στην πληρωμή της πρώτης δόσης της άδειας του τηλεοπτικού διαγωνισμού. Το ποσό αυτό επιστράφηκε
στην εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέν στις 16/02/2017.
Στις «Λοιπές Απαιτήσεις» του ομίλου περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού 2 εκ κατά πρώην οργάνων διοίκησης. Το
ποσό αυτό αφορά απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.»,
και προέρχεται από την περίοδο 2006 και προγενέστερα, κατά του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου Κου Χριστόγλου
Χαράλαμπο. Στην χρήση 2014 έγινε απομείωση της αξίας της απαίτησης βάσει εκτίμησης της περιουσίας που
διαθέτει ο κος Χριστόγλου για να αποζημιώσει την Εταιρεία κατά ποσό €1.843.406,86. Η Εταιρεία έχει προσφύγει
ενώπιον των Δικαστηρίων διεκδικώντας αποζημίωση λόγω παράβασης των διατάξεων περί ευθύνης μελών
διοίκησης νομικού προσώπου (εταιρική αγωγή), πρωτοδίκως δε δικαιώθηκε (Απόφαση με αριθμ. 821/2018 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Λόγω του ότι η εκδοθείσα Απόφαση είναι δικονομικώς δυνατόν να
προσβληθεί με το ένδικο μέσο της έφεσης, δεν είναι νομικώς δυνατή η έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής
είσπραξης των επιδικασθέντων κονδυλίων (όπως κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας) καθόσον προς τούτο
απαιτείται τελεσίδικη απόφαση.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη
αξία τους.

23.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ΟΜΙΛΟΣ
Διαθέσιμα στο ταμείο
Kαταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2017
34.085,84
1.472.610,29
1.506.696,13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016
44.905,08
1.218.002,95
1.262.908,03

31/12/2017
23.129,69
1.214.292,61
1.237.422,30

31/12/2016
29.159,95
1.015.030,69
1.044.190,64

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.

24.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

24.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ομίλου αποτελείται από το Μετοχικό Κεφάλαιο της μητρικής Εταιρείας το οποίο είναι
πλήρως εξοφλημένο και αποτελείται από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,35. Όλες οι μετοχές παρέχουν
ίσα δικαιώματα στη λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας.

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Έκδοση Νέων Μετοχών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Έκδοση Νέων Μετοχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αριθμός μετοχών
54.989.090
68.162.975
(49.490.181)
73.661.884
8.916.832
82.578.716

Καταβλημένο
μετοχικό
κεφάλαιο
19.246.181,50
23.857.041,25
(17.321.563,35)
25.781.659,40
3.120.891,20
28.902.550,60
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24.2 ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Τακτικό
αποθεματικό
172.852,39
172.852,39
172.852,39

Υπέρ το
άρτιο
4.590.000,00
4.590.000,00
4.590.000,00

Σύνολο
4.762.852,39
4.762.852,39
4.762.852,39

Το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, προέκυψε από την έκδοση μετοχών, έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της
ονομαστικής τους αξίας.
Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να
μεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να
καλύψει τυχόν ζημίες και δεν μπορεί να διανεμηθεί παρά μόνο στη λύση της εταιρείας. Ο σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου.

25.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν συναφθεί σε Ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακό Δάνειο
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

1.201.400,37
0,00
15.750.000,00
16.951.400,37

1.203.693,77
2.170.000,00
17.250.000,00
20.623.693,77

1.201.400,37
15.750.000,00
16.951.400,37

1.203.693,77
2.000.000,00
17.250.000,00
20.453.693,77

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Ομολογιακό Δάνειο
Τραπεζικός δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός με εκχώρηση
απαιτησεων (factoring)
Λοιπά δάνεια
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

1.500.000,00
6.383.595,70

2.000.000,00
8.968.807,18

1.500.000,00
6.160.541,21

2.000.000,00
8.578.918,26

23.431.192,79

11.207.545,05

22.478.515,04

10.350.627,30

0,00
674.060,20
31.988.848,69

11.340.189,52
563.260,42
34.079.802,17

674.060,20
30.813.116,45

11.340.189,52
563.260,42
32.832.995,50

48.940.249,06

54.703.495,94

47.764.516,82

53.286.689,27

Ο τραπεζικός δανεισμός της Μητρικής αφορά:


Κοινό ομολογιακό δάνειο µη μετατρέψιμο σε μετοχές, με τελευταία αποπληρωμή την 31/12/2021. Η
αρχική σύμβαση με τον πληρεξούσιο καταβολών ανέρχεται στο ποσό των €18 εκ. (10/11/2017) και αφορά
αποκλειστικά σε αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων. Το ρόλο του πληρεξούσιου
των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα. Το επιτόκιο
δανεισμού της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού υπολογίζεται βάσει euribor τριμήνου ή εξαμήνου,
προσαυξημένο κατά το περιθώριο επιτοκίου, το οποίο ορίστηκε στο 4,75% με δυνατότητα
αποκλιμάκωσης υπό προϋποθέσεις μέχρι και 4,00%.
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Το πρόγραμμα αποπληρωμής παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό
Ομολογιακό

δάνειο
δάνειο
δάνειο
δάνειο
δάνειο
δάνειο
δάνειο
δάνειο

Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής
Εθνικής

Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας
Τράπεζας

Βραχυπρόθεσμο
750.000,00
750.000,00

30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021

Μακροπρόθεσμο

750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
12.000.000,00
15.750.000,00

1.500.000,00



Δάνειο τακτής λήξης αρχικού κεφαλαίου €3,0 εκ., υπολοίπου την 31/12/2017 €2,0 εκ. (όλα
βραχυπρόθεσμης λήξης) με ημερομηνία αποπληρωμής την 31/08/2018.



Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τηλεοπτικό μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας κτήσεως
€3,6 εκ. υπολοίπου την 31/12/2017 €1,875 εκ. (€1,201 εκ. μακροπρόθεσμο και €0,674 εκ.
βραχυπρόθεσμο) με αποπληρωμή το 2022.



Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρείας αφορά εκτός των ως άνω σε αλληλόχρεους λογαριασμούς και σε πρακτόρευση
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Η ανάλυση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση

1.201.400,37

1.203.693,77

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση

674.060,20

563.260,42

Οι δανειακές δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

1 έτος (Έως 31/12/2018)
2-5 έτη (Έως 31/12/2022)

26.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
31.988.848,69
34.079.802,17
16.951.400,37
20.623.693,77
48.940.249,06
54.703.495,94

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
30.813.116,45
32.832.995,50
16.951.400,37
20.453.693,77
47.764.516,82
53.286.689,27

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Αναβαλλόμενη φορολογία
από :
Αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Aποσβέσεις άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη για απομείωση
συμμετοχών
Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποζημείωση
προσωπικού
Αποσβέσεις επιδοτούμενων
παγίων
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2015

Απευθείας
στη Καθαρή
Θέση

Αποτελέσματα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

31/12/2016

Απευθείας
στη Καθαρή
Θέση

Πώληση
Θυγατρικής

31/12/2017

(428.249,88)

-

52.172,80

(376.077,08)

-

(12.915.325,52)

-

(173.517,32)

(13.088.842,84)

-

79.881,16

-

-

79.881,16

-

-

-

1.394.497,02

-

241.184,32

1.635.681,34

-

-

48.916,02

1.684.597,36

63.868,72

226.596,28

1.865,15

(1.927,34)

24.381,81

250.915,90

(79.791,42)

(744.942,04)

-

-

(79.791,43)

(824.733,47)

307.551,47
411.468,57

981.579,73
(11.286.123,45)

1.865,15

(2.362,34)

(373.062,72)
(1.505.349,14)

608.517,01
(12.791.969,78)

209.507,50
(665.150,62)
674.028,26
(11.650.812,08)

(46.779,94)
(46.779,94)

-

Αποτελέσματα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

(435,00)

56.931,94

(319.145,14)

(1.182.724,76)

(14.272.002,60)
79.881,16

53

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναβαλλόμενη φορολογία
από :
Αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Aποσβέσεις άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη για απομείωση
συμμετοχών
Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποζημείωση
προσωπικού
Αποσβέσεις επιδοτούμενων
παγίων
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2015

Απευθείας
στη Καθαρή
Θέση

Αποτελέσματα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

31/12/2016

Απευθείας Αποτελέσματα
στη Καθαρή
χρήσης
Θέση
(έξοδο)/έσοδο

(428.791,84)

-

52.438,98

(376.352,86)

-

(10.680.478,59)

-

(173.517,32)

(10.853.995,91)

-

79.881,16

-

79.881,16

-

1.122.143,22

-

237.178,38

1.359.321,60

-

64.478,79

1.423.800,39

58.347,70

197.205,04

715,34

25.909,73

223.830,11

(79.791,42)

(744.942,05)

-

(79.791,43)

(824.733,48)

307.551,47
402.207,79

407.983,72
(9.930.899,30)

171.852,42

(32.995,08)

(665.150,63)
100.432,25
(10.300.112,01)

(32.995,08)

-

715,34

56.886,91

31/12/2017
(319.465,95)

(1.182.724,76) (12.036.720,67)
-

79.881,16

(373.503,43)
34.480,29
(1.488.744,19) (11.418.928,15)

Ο φορολογικός συντελεστής τον οποίο λαμβάνει υπόψη ο Όμιλος, για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού του
αναβαλλόμενου φόρου είναι αυτός που ορίζεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (29%).
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές στο βαθμό
που είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογικών κερδών.
Ο Όμιλος δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη
χρήση εις βάρος του μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος.

27.
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
πρόβλεψη

για

αποζημίωση

προσωπικού,

λόγω

εξόδου

από

την

υπηρεσία

απεικονίζεται

στις

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. Η
αναλογιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method.
Η κίνηση των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η Δεκεμβρίου 2016
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 2016

ΟΜΙΛΟΣ
1.038.501,16
1.038.501,16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
937.154,73
937.154,73

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η Δεκεμβρίου 2017
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 2017

1.122.361,90
1.122.361,90

1.028.965,30
1.028.965,30

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής:

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος διακανονισμών
Δαπάνη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
166.714,03
214.792,34
18.532,46
19.591,19
1.241.836,61
98.112,08
1.427.083,10
332.495,61
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
153.027,52
200.625,89
16.868,78
16.994,64
962.579,80
98.112,08
1.132.476,10
315.732,61

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος διακανονισμών
Δαπάνη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

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 (κέρδος)/ζημία αναγνωρισμένο στο έτος
Καθαρή υποχρέωση στις 31/12/2016

Καθαρή υποχρέωση στις 1/1/2017
Καθαρή υποχρέωση 1/1/2017 από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Παροχές που πληρώθηκαν απο τον εργοδότη
Καθαρό αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία αναγνωρισμένο στο έτος
Καθαρή υποχρέωση στις 31/12/2017

ΟΜΙΛΟΣ
979.574,31
334.770,61
(114.533,63)
(161.310,13)
1.038.501,16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
849.731,88
315.732,61
(114.533,63)
(113.776,13)
937.154,73

1.038.501,16
(6.646,00)
1.427.083,10
(1.340.732,92)
4.156,56
1.122.361,90

937.154,73
1.132.476,10
(1.043.132,22)
2.466,69
1.028.965,30

Δεδομένου ότι κανείς εκ των εργαζομένων της Εταιρείας δεν δικαιούται πρόωρη τακτοποίηση των συνταξιοδοτικών
ρυθμίσεων, το ποσό των υποχρεώσεων συνταξιοδότησης θεωρείται μακροπρόθεσμο.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

ΟΜΙΛΟΣ
1,7%
2,0%
2,0%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1,7%
2,0%
2,0%

Η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Αναλογιστική
Υποχρέωση

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

1.021.349,33

-9%

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

1.245.821,71

11%

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

1.234.598,09

10%

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

1.021.349,33

-9%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναλογιστική
Υποχρέωση

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

936.358,42

-9%

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

1.142.151,48

11%

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

1.131.861,83

10%

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

936.358,42

-9%
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28.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Επιδότηση επενδυτικού προγραμματος Ν.3299/2004

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

-

31/12/2017

201.850,56

-

31/12/2016
201.850,56

Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεωσεις

422.097,09

337.261,69

365.697,09

337.261,69

Σύνολα

422.097,09

539.112,25

365.697,09

539.112,25

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως ρυθμίσεις φορολογικών υποχρεώσεων.
Η επιχορήγηση της μητρικής Εταιρείας αφορά επενδυτικό πρόγραμμα του Ν.3299/2004. Η μητρική Εταιρεία έχει
μεταφέρει στα αποτελέσματα έσοδο που αναλογεί στις αποσβέσεις των επιδοτούμενων παγίων ίσο με το ποσοστό
της επιδότησης (ποσοστό 35%).

29.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2017
33.339.954,04
377.017,25
33.716.971,29

ETAIΡΕΙΑ

31/12/2016
17.748.042,99
892.643,81
18.640.686,80

31/12/2017
32.389.825,97
342.525,74
32.732.351,71

31/12/2016
16.547.032,18
693.203,43
17.240.235,61

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που
αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.

30.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις
Οφειλόμενες δόσεις ανεξόφλητων μετοχών
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους
Πιστωτές διάφοροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
1.623.671,02
1.392.028,50
1.365.496,73
569.668,65
1.093.720,92
1.873.955,30
201.850,56
275.142,84
400.000,00
3.086.334,85
2.450.014,83
260.622,12
376.160,77
2.386.014,97
2.047.594,67
10.017.711,17
9.384.565,56

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
1.528.930,42
1.296.132,32
1.213.919,06
472.769,30
1.166.961,82
2.221.592,12
201.850,56
275.142,84
400.000,00
2.975.700,56
2.263.328,89
225.010,03
272.344,39
2.060.495,08
1.825.491,54
9.372.867,53
9.026.801,40

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που
αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.

56

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά σε ευρώ)

31.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τις συγγενείς εταιρείες και τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΘΑΝΑΛΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔ. &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από θυγατρικές
εταιρείες
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από συγγενείς
εταιρείες
Γενικό σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων

31/12/2017
Υποχρεώσεις
(1.205.363,14)
(299.868,26)

Απαιτήσεις
649.004,65

-

448.099,68

-

1.097.104,33
2.099.709,11
2.099.709,11
3.196.813,44

Υπόλοιπο
(1.205.363,14)
(299.868,26)
649.004,65
448.099,68

(1.505.231,40)

(408.127,07)

(410.738,64)

(410.738,64)

-

2.099.709,11

Απαιτήσεις
-

1/1-31/12/2016
Υποχρεώσεις
(776.441,89)
(378.576,69)

Υπόλοιπο
(776.441,89)
(378.576,69)

1.041.664,57

-

1.041.664,57

443.599,68

-

443.599,68

1.485.264,25
-

(1.155.018,58)

330.245,67

(608.768,25)

(608.768,25)

93.795,83

-

93.795,83

(410.738,64)

1.688.970,47

93.795,83

(608.768,25)

(514.972,42)

(1.915.970,04)

1.280.843,40

1.579.060,08

(1.763.786,83)

(184.726,75)

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συγγενείς εταιρείες και τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2017

TVPEDIA AE
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΕ (1/1-30/9/2017)
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από θυγατρικές
εταιρείες
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από συγγενείς
εταιρείες
Γενικό σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών
261.348,57
149.323,20

Λοιπά έσοδα

1/1-31/12/2016
Αγορές

157.900,43

2.919.653,14
152.104,49

3.486,08

39.290,00

5.657,50

3.256,65

12.255,80

417.414,50

209.446,23

20.193,92

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών
54.000,00

Λοιπά έσοδα
583.518,39
134.986,85

Αγορές
3.518.558,89
-

-

30.000,00

-

-

-

-

3.077.415,13

54.000,00

748.505,24

3.518.558,89

19.250,05

1.612.773,27

-

19.263,29

1.470.578,36

1.264,68

1.026.666,60

14.444,30

-

20.193,92

20.514,73

2.639.439,87

14.444,30

19.263,29

1.896.411,69

437.608,42

229.960,96

5.716.855,00

68.444,30

767.768,53

5.414.970,58

-

425.833,33

Τα υπόλοιπα του Ομίλου με τις συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων από συγγενείς
εταιρείες

2.116.798,10
2.116.798,10

31/12/2017
Υποχρεώσεις
(410.738,64)
(410.738,64)

Υπόλοιπο

Απαιτήσεις

31/12/2016
Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο

(410.738,64)

0,00

(608.768,25)

(608.768,25)

2.116.798,10

104.854,96

(620,00)

104.234,96

1.706.059,46

104.854,96

(609.388,25)

(504.533,29)
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Οι συναλλαγές του Ομίλου με τις συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2017
Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕDIGEA AE
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών από συγγενείς
εταιρείες

1/1-31/12/2016

Λοιπά έσοδα

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγορές

Λοιπά έσοδα

-

19.250,05

1.612.773,27

-

19.263,29

25.556,72

1.264,68

1.026.666,60

18.933,90

-

20.514,73

2.639.439,87

18.933,90

19.263,29

25.556,72

Αγορές
1.470.578,36
426.333,33
1.896.911,69

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την
ενοποίηση.
Οι αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και Οργάνων Διοίκησης για τον Ομίλου και την Εταιρεία ανήλθαν:

Αμοιβές ΔΣ

32.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
549.884,98
1.003.611,96

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
447.745,02
753.162,00

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Κατά την
Διοίκηση δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Άμεσα εντός
του έτους

Ενοίκια κτιρίων

1.403.280,00

7.531,00

0,00

674.060,20

1.201.400,37

-

1.131.111,20

2.604.680,37

513.220,00

Ενοίκια τηλεοπτικών μηχανημάτων (χρηματοδοτικές μισθώσεις)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άμεσα εντός
του έτους

Από 1 έως και 5
έτη

Ενοίκια κτιρίων
Ενοίκια μεταφορικών μέσων (λειτουργικές μισθώσεις)

383.880,00

1.211.520,00

7.531,00

0,00

Ενοίκια τηλεοπτικών μηχανημάτων (χρηματοδοτικές μισθώσεις)

674.060,20

1.201.400,37

1.065.471,20

2.412.920,37

Σύνολο

Από 5 έτη και
μετά

449.520,00

Ενοίκια μεταφορικών μέσων (λειτουργικές μισθώσεις)
Σύνολο

Από 1 έως και 5
έτη

513.220,00

Από 5 έτη και
μετά
454.160,00
454.160,00

Η μητρική Εταιρεία ανέλαβε το 2015 την παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής της ΟΜΜΕ Α.Ε., όσον αφορά
στις δανειακές υποχρεώσεις της τελευταίας έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνολικού ύψους την
31/12/2017 € 223 χιλ. Στην χρήση 2018 το δάνειο αποπληρώθηκε και η εγγύηση αυτή έχει αρθεί.
Ο Όμιλος έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους €150.000,00.
Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί υπέρ του ομολογιακού δανείου της εταιρεία Digea στην οποία συμμετέχει με ποσοστό
18,13%. Η εγγύηση ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
DIGEA προσαυξημένο με το 1/6 του ποσοστού συμμετοχής του μετόχου Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ στο μετοχικό
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κεφάλαιο της εταιρείας DIGEA το οποίο την 31/12/2017 ανέρχεται σε 4,98%. Το ύψος του Ομολογιακού Δανείου
της DIGEA κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 9.329 χιλ.
Στις 2/4/2015 κοινοποιήθηκαν στην μητρική Εταιρεία τέσσερις (4) αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας
αναφορικά με τον καταλογισμό ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για την χρήση ορισμένων
διαύλων ραδιοσυχνοτήτων για τα έτη από 2011 έως και 2014 συνολικά 2.120.672,51 ευρώ. Από το ποσό αυτό
εντός των χρήσεων 2015, 2016 και 2017 πληρώθηκαν € 169.653,84, € 254.480,76 και € 254.480,76 αντίστοιχα, τα
οποία επιβάρυναν τα αποτελέσματα των χρήσεων αυτών.
Κατά των ανωτέρω η μητρική Εταιρεία και οι νομικοί της σύμβουλοι που χειρίζονται την υπόθεση άσκησαν τα
προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα βοηθήματα και συγκεκριμένα:
(1) Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών άσκησε: 1α)

Προσφυγή για την ακύρωση των ανωτέρω

Αποφάσεων του Υπουργού Επικρατείας και 1β) Αίτηση Αναστολής εκτελέσεως με σωρρευμένο σε αυτή
αίτημα προσωρινής αναστολής, το οποίο έγινε δεκτό.
(2) Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά άσκησε: 2α) ανακοπή για ακύρωση των
συναφών Ταμειακών Βεβαιώσεων καθώς και 2β) συναφή αίτηση αναστολής με σωρρευμένο σε αυτή
αίτημα χορήγησης προσωρινής αναστολής, το οποίο έγινε δεκτό.
Επί αμφοτέρων των Αιτήσεων Αναστολής έχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις (αρ. 78/2015 Διοικ.Εφετείου Αθηνών
και 575/2015 Διοικ. Πρωτοδικείου Πειραιά) αναγνωρίζοντας την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων
πράξεων (Υπουργικών Αποφάσεων & Ταμειακών Βεβαιώσεων) και ούτε δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση της ανωτέρω Προσφυγής (1α) και Ανακοπής (2α).
Η εκδίκαση της Προσφυγής (1α) εκκρεμεί προς προσδιορισμό συζήτησης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών κατόπιν της έκδοσης της με αριθμό 4388/2017 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Ομοίως εκκρεμεί προς προσδιορισμό συζήτησης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά η
εκδίκαση της Ανακοπής (2α).
Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα, θεωρεί ότι θα δικαιωθεί ενώπιον των
Δικαστηρίων στα οποία έχει προσφύγει και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

33.

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις έχουν ως εξής:
ΕΔΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

-

ΕΛΛΑΔΑ

-

TVPEDIA AE

ΕΛΛΑΔΑ

2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

2010

ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

2010 - 2017

ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Απορροφώμενη εταιρεία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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Με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ 1738/2017, το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή πρόσθετων φόρων
για τη χρήση 2010 έχει παραγραφεί.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 η μητρική Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της «TV
PEDIA AE», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ» και «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παράγρ.5 Ν.2238/1994 και άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
Για την τρέχουσα χρήση 2017 για την μητρική Εταιρεία και τις θυγατρικές της «TV PEDIA AE», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ» και «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, από τον οποίο δεν αναμένεται να προκύψει σημαντική επιπλέον φορολογητέα ύλη.
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 του Ομίλου ότι τα
αποτελέσματα τέτοιων μελλοντικών ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δε θα
έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.
34.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαχείριση Κεφαλαίου
Η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να
ικανοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και
παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία
κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Δανειακές υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016
53.286.689,27

48.940.249,06

54.703.495,94

47.764.516,82

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

Καθαρός δανεισμός

47.433.552,93

53.440.587,91

46.527.094,52

52.242.498,63

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δείκτης καθαρού χρέους
προς ίδια κεφάλαια

20.051.465,73

16.804.366,36

20.150.475,77

17.008.557,98

236,56%

318,02%

230,90%

307,15%

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων
Την 31/12/2017 ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και παθητικού.
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Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

406.595,80

1.150.408,20

404.774,45

1.137.474,45

47.769.253,73

23.597.324,90

44.771.520,54

20.794.676,12

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

7.613.328,91

19.382.156,58

6.293.558,21

18.470.923,53

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

57.295.874,57

45.392.797,71

52.707.275,50

41.447.264,74

ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

Δανειακές υποχρεώσεις

48.940.249,06

54.703.495,94

47.764.516,82

53.286.689,27

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

33.716.971,29

18.640.686,80

32.732.351,71

17.240.235,61

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.017.711,17

9.384.565,56

9.372.867,53

9.026.801,40

422.097,09

539.112,25

365.697,09

539.112,25

93.097.028,61

83.267.860,55

90.235.433,15

80.092.838,53

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016

Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι λογιστική αξία των παραπάνω χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται και η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο.
Διαχείριση οικονομικών κινδύνων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την
Διοίκηση του Ομίλου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι
αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους
εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε
σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ευρώ με
κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο Euribor, και συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Κίνδυνος αγοράς
Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων και
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος πραγματοποιεί το 100% του κύκλου εργασιών του στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το
Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος υπάρχει σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές
σε δολάρια που αφορούν την αγορά προγραμμάτων από το εξωτερικό. Η επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντική.
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Κίνδυνος επιτοκίου
Στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους δανεισμού στα πλαίσια των τρεχουσών
συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου από δανεισμό σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος
παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του διάρθρωση προβαίνοντας στη
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Το σύνολο του
δανεισμού είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου.
Ανάλυση ευαισθησίας αλλαγής επιτοκίων
Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου Euribor, η επίπτωση στα αποτελέσματα της τρέχουσας και προηγούμενης
χρήσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία με βάση τα υπόλοιπα των δανείων κατά το τέλος κάθε χρήσης έχουν ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Μεταβολή επιτοκίου

31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

+/- 0,5%

244.433,12

225.853,02

237.980,04

217.491,77

+/- 1%

488.866,25

451.706,04

475.960,08

434.983,53

+/- 1,5%

733.299,37

677.559,05

713.940,12

652.475,30

+/- 2%

977.732,50

903.412,07

951.920,17

869.967,06

Πιστωτικός κίνδυνος
Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς
πελατών και λοιπών απαιτήσεων.
Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή
εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγμα
πίστωσης.
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Για το τρέχων έτος, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

47.769.253,73
9.119.131,51

31/12/2016
23.597.324,90

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

44.771.520,54

20.794.676,12

Πρόβλεψη απομείωσης

(9.119.131,51)

8.950.455,57
7.789.534,30
7.567.193,64
(8.950.455,57) (7.789.534,30) (7.567.193,64)

ΣΥΝΟΛΟ

47.769.253,73

23.597.324,90

44.771.520,54

20.794.676,12

Κίνδυνος Ρευστότητας
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2017, ήταν αρνητικό καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 18.844.663,66 και € 20.591.564,80
αντίστοιχα. Η διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο.
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Ο μέτοχος της Εταιρείας έχει δεσμευθεί ότι θα συνδράμει στο βαθμό που θα απαιτηθεί στην οικονομική στήριξη της
Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες από την λήξη της χρήσης.
Η

διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων

τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίμων και διαχειρίζεται τους
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα
εξασφαλισμένες άμεσες τραπεζικές πιστώσεις.
Ο ‘Ομιλος φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωμές συνδυαστικά με τις εισπράξεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Την 31/12/2017 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας
ανήλθαν στο ποσό των € 1.506.696,13 και € 1.237.422,30 αντίστοιχα. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις
ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις
σχετικές συμβάσεις-συμφωνίες σε μη προεξοφλημένες τιμές.

Δανειακές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016
29.691.232,20

31/12/2017

31/12/2016

29.116.606,69

29.110.091,15

0-6 μήνες

30.292.338,93

6 μήνες - 1 έτος

1.696.509,75

4.388.319,99

1.696.509,75

3.722.654,37

1 έτος - 2 έτη

2.117.506,59

4.200.017,98

2.117.506,59

4.030.017,98

2 έτη - 5 έτη

14.833.893,79

16.423.925,78

14.833.893,79

16.423.925,78

ΣΥΝΟΛΟ

48.940.249,06

54.703.495,95

47.764.516,82

53.286.689,28

Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

0 - 12 μήνες

33.716.971,29

18.640.686,80

32.732.351,71

17.240.235,61

ΣΥΝΟΛΟ

33.716.971,29

18.640.686,80

32.732.351,71

17.240.235,61

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά που κρατούνται από τον Όμιλο και την Εταιρεία,
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός μηνός ή λιγότερο και προθεσμιακές καταθέσεις.
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Ταμείο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

34.085,84

44.905,08

23.129,69

29.159,95

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

1.472.610,29

1.218.002,95

1.214.292,61

1.015.030,69

ΣΥΝΟΛΟ

1.506.696,13

1.262.908,03

1.237.422,30

1.044.190,64

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

35.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών για την χρήση 2017 ανέρχονται στο ποσό των € 100.400,00 για την
Εταιρεία και € 136.000,00 για τον Όμιλο. Το σύνολο των αμοιβών αφορούν αποκλειστικά αμοιβές για τον
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υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής
συμμόρφωσης.

36.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 27.11.2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4123/27.11.2017 η με αριθμό 1/2017 προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης «ΕΣΡ»
τηλεοπτικής

για την χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής

ευρυεκπομπής

ελεύθερης

λήψης

εθνικής

εμβέλειας

ενημερωτικού

προγράμματος

γενικού

περιεχομένου. Η Εταιρεία συμμετείχε στην διαδικασία και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσει μία από τις επτά άδειες λειτουργίας που προκηρύχτηκαν και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της.
Ο φάκελος προς το «ΕΣΡ» κατατέθηκε στις 09 Ιανουαρίου 2018 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν υπήρξε οριστική απόφαση σχετικά με το ανωτέρω
θέμα.
Στις 29.06.2018, οι μέτοχοι της θυγατρικής εταιρείας «Μελωδία Α.Ε.» υπέγραψαν σύμβαση πώλησης των
ονομαστικών μετοχών της «Μελωδία Α.Ε.» με την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική A.E.» που εδρεύει στο
Μαρούσι Αττικής για την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Το τίμημα της πώλησης, μετά την
συμφωνία των δύο μερών ανήλθε σε ποσό €3.550.000. Η ζημιά για την Εταιρία και το Όμιλο εκτιμάται σε € 1,5 εκ.
και € 2,7 εκ περίπου αντίστοιχα.
Στις 08.05.2018, το ΔΣ της μητρικής Εταιρείας αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «TV ORASI ΑΕ» και την καταβολή του ποσού των € 235.000 καλύπτοντας έτσι το σύνολο
του ποσού της προαναφερόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ AK 044528

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΜ 195757

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ X 689102

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 102892
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:Α΄ΤΑΞΗΣ 37591
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