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ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ‘‘ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε.” 
ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΣΘΝ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

Κφριοι Μζτοχοι, 

Σφμφωνα με το άρκρο 136 παράγραφοσ 1 του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε ςυνθμμζνωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςι ςασ τισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ALPHA ΔΟΥΦΟΙΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. (θ «Εταιρεία») για τθ χριςθ 2017 που ζχουν 
ετοιμαςκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) όπωσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θ παροφςα ζκκεςθ κακϊσ και οι ςυνθμμζνεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ απεικονίηουν τθν πραγματικι κατάςταςθ 
τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε. 

Θ ALPHA ΔΟΥΦΟΙΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. ςυςτάκθκε ςτισ 26/1/1996 και ενεργοποιικθκε τον Ιοφνιο του ίδιου ζτουσ. 
Λειτουργεί και εκμεταλλεφεται τον τθλεοπτικό ςτακμό ALPHA, ο οποίοσ εκπζμπει και καλφπτει το ςφνολο τθσ ελλθνικισ 
επικράτειασ. 

 

Πεπραγμζνα  2017 

Θ εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ κρίνεται ωσ ικανοποιθτικι, με δεδομζνθ τθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία για το 
ςφνολο των ελλθνικϊν επιχειριςεων, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων. 
Επιπρόςκετα, θ ζναρξθ εφαρμογισ του ν.3845/2010, όςον αφορά τθν απόδοςθ του Ειδικοφ Φόρου Τθλεοπτικϊν 
Διαφθμίςεων, επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τισ χρθματορροζσ τθσ Εταιρείασ. 

Τα γεγονότα αυτά, ςε ςυνδυαςμό με τθν ικανοποιθτικι πορεία των δεικτϊν τθλεκζαςθσ, οδιγθςαν ςε αφξθςθ 1,4% του 
κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ οικονομικι χριςθ ενϊ τα Κζρδθ προ Φόρων, Τόκων και 
Αποςβζςεων (EBITDA) ανιλκαν ςε ποςό ΕΥΩ 1.949.329,45. 

Συγκεντρωτικά, οι τθλεκεάςεισ για το 2017 διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

 

2017 Α’ Σρίμθνο Β’ Σρίμθνο Γ’ Σρίμθνο Δ’ Σρίμθνο φνολο ζτουσ 

φνολο θμζρασ 14,10% 12,10% 15,60% 14,80% 14,20% 

Τψθλι ηϊνθ 
τθλεκζαςθσ 

14,90% 11,90% 19,40% 16,90% 15,78% 

 

Οικονομικόσ Απολογιςμόσ χριςθσ  2017 

Το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο φψοσ των ΕΥΩ 12.637.907,29. 

Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί πάγιο εξοπλιςμό (ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, δικαιϊματα προγραμμάτων και άυλα 
περιουςιακά ςτοιχεία), το ςφνολο τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ του οποίου ζφκαςε το ποςό των ΕΥΩ 13.495.284,99. Πςον 
αφορά ςτα πάγια ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ, οι επιμζρουσ αναλφςεισ τουσ περιλαμβάνονται ςτισ Σθμειϊςεισ επί των 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τουσ. 
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Το ςφνολο του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ ζφκαςε το ποςό των ΕΥΩ 85.428.547,68, το δε ςφνολο των υποχρεϊςεων 
ζφκαςε το ποςό των ΕΥΩ 104.330.489,48 εκ των οποίων οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ανζρχονταν ςε ΕΥΩ 
89.923.893,01. 

Το κόςτοσ των πωλιςεων αυξικθκε κατά 1,90%. Αφξθςθ παρουςίαςαν τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ και διακζςεωσ 
κατά 8,4% φτάνοντασ ςτα ΕΥΩ 12.196.465,19 από ΕΥΩ 11.247.428,96 το 2016.  

Τα ςυνολικά αποτελζςματα προ φόρων διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ ΕΥΩ 3.536.519,36 ζναντι ηθμιϊν ΕΥΩ 1.132.279,20 
τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, κατά τθ χριςθ 2017 ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των ΕΥΩ 63.791.264,15. Ωσ εκ 
τοφτου, ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 1,42% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία, ςασ παρακζτουμε αρικμοδείκτεσ ενδεικτικοφσ τθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ και 
αποδοτικότθτασ τθσ Εταιρείασ: 

   
2017 2016 

Μικτό κζρδοσ / Κφκλοσ εργαςιϊν 
  

22,00% 22,37% 

Αποτελζςματα προ φόρων χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων / Κφκλοσ εργαςιϊν 1,05% 3,95% 

Αποτελζςματα προ Φόρων / Κφκλοσ εργαςιϊν 
  

-5,54% -1,80% 

 

τρατθγικι – Προοπτικζσ  

Το 2017 ιταν μια ιδιαίτερθ χρονιά για τθν Εταιρεία κυρίωσ λόγω τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ. Θ διαδικαςία αυτι ςε 
ςυνδυαςμό με τισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ δυςχζραναν τθν ομαλι πορεία τθσ Εταιρείασ. Ραρόλα αυτά τα 
αποτελζςματα του 2017 κρίνονται ικανοποιθτικά κακϊσ θ Εταιρεία κατάφερε να αυξιςει τα ζςοδα τθσ και αυτόσ 
παραμζνει και ο ςτόχοσ τθσ για τθ χριςθ 2018. 

Ρζραν τθσ γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει θ Ελλθνικι αγορά, για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που 
αντιμετωπίςαμε το 2017 και αναμζνουμε να αντιμετωπίςουμε το 2018 ςτθν πορεία για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ, 
ζχουμε ιδθ προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ ϊςτε να αυξθκοφν τα ζςοδά μασ και να 
διατθρθκεί θ ιςχυρι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ. 

Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ διοίκθςθσ για το 2018 μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: 

 Θ ςυνζχιςθ των ιδθ επιτυχθμζνων τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και θ ανανζωςθ τουσ. 

 Θ παραγωγι νζων προγραμμάτων μυκοπλαςίασ, με ςτόχο τθν περαιτζρω αφξθςθ του μεριδίου τθλεκζαςθσ. 

 Θ μείωςθ του κόςτουσ προγράμματοσ με τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ μεταξφ των εκπομπϊν. 

 Αγορά ξζνου τθλεοπτικοφ προγράμματοσ από μεγάλουσ οίκουσ. 

Ο απϊτεροσ ςκοπόσ για τθν Εταιρεία είναι θ εδραίωςθ τθσ ςτθν πρϊτθ κζςθ των προτιμιςεων των τθλεκεατϊν με τθ 
χριςθ των ιδίων χρθματοοικονομικϊν τθσ πόρων, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ περαιτζρω τραπεηικοφ δανειςμοφ. 

Θ Εταιρεία εδρεφει ςτθν Ραλλινθ Αττικισ, ςτθ Θζςθ Ρζτςα Βακαλοποφλου, ΒΙΟΡΑ Ραλλινθσ. Διατθρεί δε υποκατάςτθμα  
επί τθσ οδοφ Αμπελακίων, ΒΙΟ.ΡΑ. Ραλλινθσ Αττικισ. 
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Διευκρινιςεισ επί των κονδυλίων των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί  από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρεραιτζρω διευκρινίςεισ για τα 
επιμζρουσ κονδφλια των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων δίνονται ςτισ Σθμειϊςεισ επί των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων. 

Διαχείριςθ κινδφνων   

Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κίνδυνο αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευςτότθτασ. Θ διαχείριςθ των ανωτζρω κινδφνων από τθ διοίκθςθ επιδιϊκει να ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ 
αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθν χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ.  

Κίνδυνοσ Αγοράσ  

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε ςθμαντικό ςυναλλαγματικό κίνδυνο που να απορρζει από τισ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ 
που ζχει ςε ξζνο νόμιςμα διότι είναι μικρζσ.  

Κίνδυνος επιτοκίου   

Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε ςθμαντικό κίνδυνο επιτοκίου, αφοφ το μεγαλφτερο μζροσ του δανειςμοφ τθσ ζκλειςε ζωσ τθν 
29 Φεβρουαρίου 2012. Το εναπομείναν μακροπρόκεςμο δάνειο που ζχει παραςχεκεί από προθγοφμενο βαςικό μζτοχο, 
το RTL GROUP, ιταν άτοκο ζωσ και 30.12.2015 ενϊ από 31.12.2015 ζωσ και 31.12.2019, το επιτόκιο ανζρχεται ςε 4%. 
Επιπλζον, ομολογιακό δάνειο φψουσ ΕΥΩ 3 εκατομμυρίων εκδοκζν  από τθν Εταιρεία και καλυφκζν από τθν PRIME 
INSURANCE LTD και PLUS PRODUCTIONS, λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2016 με ςτακερό επιτόκιο 6% το οποίο εντόσ του 2017 
ανανεϊκθκε ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018 με επιτόκιο 4,5%. 

 

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ  

Θ Εταιρεία από τθ ςυναλλακτικι τθσ δραςτθριότθτα αντιμετωπίηει ζναν εφλογο πιςτωτικό κίνδυνο από τθν πικανότθτα 
μθ είςπραξθσ μζρουσ των απαιτιςεϊν τθσ. Ο ωσ άνω κίνδυνοσ μειϊνεται τόςο λόγω του μεγάλου αρικμοφ και τθσ 
διαςποράσ τθσ πελατειακισ τθσ βάςθσ όςο και με τθ διενζργεια πιςτωτικοφ ελζγχου και τθν ςυςτθματικι 
παρακολοφκθςθ των υπολοίπων των πελατϊν. Επιπλζον, ο παλαιότεροσ βαςικόσ μζτοχοσ, το RTL GROUP κατά τθν 
πϊλθςθ του πλειοψθφικοφ πακζτου ςτον προθγοφμενο βαςικό μζτοχο (όμιλοσ ΔΕΜΚΟ) εγγυικθκε για τα ανείςπρακτα 
υπόλοιπα κατά τθν θμερομθνία πϊλθςθσ με δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ τουσ με το δάνειο. 

 

Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ  

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017, οι τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ υπερβαίνουν το ςφνολο των κυκλοφοροφντων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ κατά ποςό ΕΥΩ 4.495.345,33. Θ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ 
ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ και θ εκτιμϊμενθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων ςτθν επόμενθ χριςθ, ςε 
ςυνδυαςμό με μείωςθ του κόςτουσ, κα οδθγιςει ςτθ μείωςθ των εκροϊν διακεςίμων και του ιςοςκελιςμοφ τουσ με τισ 
αντίςτοιχεσ ειςροζσ. Επιπλζον θ Εταιρεία ζχει ξεκινιςει διαπραγματεφςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ του πλάνου 
αποπλθρωμϊν του ομολογιακοφ δανείου προσ παλαιότερο βαςικό μζτοχο, το RTL GROUP, ενϊ θ εξόφλθςθ ομολογιακοφ 
δανείου φψουσ ΕΥΩ 3 εκ. από τθν Prime Insurance LTD και τθν PLUS PRODUCTIONS και λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2018, 
προβλζπεται πωσ κα μετατεκεί ςτθν 31 Δεκεμβρίου 2020.  
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Κίνδυνοσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ ςτθν Ελλθνικι οικονομία  

To μακροοικονομικό και χρθματοοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα εμφανίηει ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ ωςτόςο 
εξακολουκεί να υπάρχει αβεβαιότθτα. 

Θ επιςτροφι ςτθν οικονομικι ςτακερότθτα εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ ενζργειεσ και τισ αποφάςεισ κεςμικϊν 
οργάνων ςτθ χϊρα και ςτο εξωτερικό. 

Λαμβάνοντασ όμωσ υπ’ όψθ τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, τθ βελτιοφμενθ χρθματοοικονομικι τθσ 
επίδοςθ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςι τθσ, τυχόν αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία εκτιμάται πωσ κα 
είναι ελεγχόμενεσ ωσ προσ τθν ομαλι λειτουργία τθσ. Ραρ’ όλα αυτά, θ Διοίκθςθ εκτιμά διαρκϊσ τθν κατάςταςθ και τισ 
πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ, προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι λαμβάνονται ζγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μζτρα και 
ενζργειεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ τυχόν επιπτϊςεων ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 

 

Περιβαλλοντικά ηθτιματα  

Θ Εταιρεία δεν ζχει αναπτφξει κάποιο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ 
ρφπανςθσ και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων λόγω του ότι οι εργαςίεσ τθσ ςχετίηονται με τθν παροχι υπθρεςίασ χωρίσ 
ουςιαςτικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ωςτόςο εφαρμόηει πολιτικι ανακφκλωςθσ προςπακϊντασ να διαςφαλίςει ότι 
περιορίηει οποιοδιποτε αρνθτικό αντίκτυπο ςτο περιβάλλον. 

 

Εργαςιακά ηθτιματα 

H Εταιρεία αναγνωρίηει τθ ςθμαντικότθτα των εργαηομζνων τθσ ωσ μζςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ. Στο πλαίςιο 
αυτό ακολουκεί μια πολιτικι των ίςων ευκαιριϊν, ςεβαςμοφ και αςφάλειασ προσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ ζχοντασ ωσ 
προτεραιότθτεσ: 

 Τθ διαςφάλιςθ υγείασ και αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο 

 Τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων   

 Τράπεηα αίματοσ για το προςωπικό και τισ οικογζνειζσ τουσ – πραγματοποιείται εκελοντικι αιμοδοςία δφο 

φορζσ το χρόνο 

 Τθ διαρκι εκπαίδευςθ και εξζλιξθ του προςωπικοφ 

 Ενκάρρυνςθ του ανοικτοφ διαλόγου και τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ με τθν κακιζρωςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

και αυτο-αξιολόγθςθσ 

 Αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ του προςωπικοφ τθσ καλφπτοντασ κζςεισ εργαςίασ εντόσ τθσ Εταιρείασ  
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θμαντικά γεγονότα μετά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 

Θ Εταιρεία, με τθν υπ’ αρικμ. 63/2018 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΕΣ,  ανακθρφχκθκε οριςτικϊσ προεπιλεγείςα για 
τθν χοριγθςθ άδειασ παρόχου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ 
ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτα πλαίςια τθσ υπ’ αρικμ. 1/2017 προκιρυξθσ του ΕΣ. Θ ωσ άνω 
διαδικαςία βρίςκεται ςτθν τελικι τθσ φάςθ (ζλεγχοσ προζλευςθσ οικονομικϊν μζςων πριν τθν ανακιρυξθ οριςτικϊν 
υπερκεματιςτϊν).  (βλ. ςθμείωςθ 2.5).  

Εντόσ τθσ χριςθσ 2016 ξεκίνθςε θ διαδικαςία ελζγχου των υπολοίπων που τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του προθγοφμενου 
μετόχου τθσ Εταιρείασ (RTL Group) προκειμζνου να ςυμψθφιςτοφν με μζροσ του υπολοίπου του δανείου ςυνολικοφ 
φψουσ ΕΥΩ 22,5 εκατομμυρίων. Θ διαδικαςία αυτι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Σεπτεμβρίου 2018. 
 

 
Ραλλινθ, 26 Ιουλίου 2018 

 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΔΟΣΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 120284 
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ΚΑΣΑΣΑΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ 
(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ θμείωςθ 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2017 

 31 Δεκεμβρίου 
2016 

Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία 
    

Ενςϊματα πάγια 6 
 

6.733.596,67  6.927.529,02  

Δικαιϊματα ιδιοπαραχκζντων 
προγραμμάτων 

8 
 

6.736.742,96  7.240.570,02  

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  7 
 

24.945,36  42.006,66  

Επενδφςεισ ςε μετοχζσ λοιπϊν επιχειριςεων 9 
 

1.384.786,00  1.384.786,00  

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 10  1.339.594,36  1.846.001,21  

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 11 
 

15.320.192,74  15.320.262,74  

φνολο μθ Κυκλοφοροφντων Περιουςιακϊν 
τοιχείων 

  31.539.858,09  32.761.155,66  

     
Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία 

    
Δικαιϊματα προγράμματοσ 8 

 
10.478.332,60  10.067.001,79  

Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 12 
 

57.794.359,44  56.354.773,10  

Λοιπζσ απαιτιςεισ 13 
 

17.047.857,65  13.789.653,43  

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 14 
 

107.997,99  641.006,52  

φνολο Κυκλοφοροφντων Περιουςιακϊν τοιχείων 
 

85.428.547,68  80.852.434,84  

φνολο Ενεργθτικοφ 
  

116.968.405,77  113.613.590,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13-58 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων.  
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
  

 31 Δεκεμβρίου 
2017 

 31 Δεκεμβρίου 
2016 

Κδια Κεφάλαια 
    

Μετοχικό κεφάλαιο 15 
 

12.693.475,52  12.693.475,52  

Υπζρ Το Άρτιο 15 
 

425.304.414,13  425.304.414,13  

Τακτικό αποκεματικό 15 
 

668.606,52  668.606,52  

Λοιπά αποκεματικά 15 
 

1.031.124,50  955.092,02  

Ηθμιζσ Εισ Νζον 
  

(427.059.713,38) (423.047.842,68) 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  

12.637.907,29  16.573.745,51  

     
Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

    
Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 16 

 
4.675.449,62  8.629.987,33  

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ 17 
 

4.931.747,00  5.037.774,00  

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 18 
 

4.407.037,99  2.911.597,46  

Ρροβλζψεισ 19 
 

392.370,86  707.734,57  

φνολο Μακροπροκζςμων Τποχρεϊςεων 
  

14.406.605,47  17.287.093,36  

     
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

    
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 20 

 
18.435.198,54  20.848.548,92  

Φόροσ ειςοδιματοσ και λοιποί φόροι 
  

17.486,96  27.677,49  

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 16 
 

36.718.341,05  29.657.968,34  

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 22 
 

34.752.866,46  29.218.556,89  

φνολο Βραχυπροκζςμων Τποχρεϊςεων 
  

89.923.893,01  79.752.751,64  

φνολο Τποχρεϊςεων 
  

104.330.498,48  97.039.844,99  

     φνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Τποχρεϊςεων 
  

116.968.405,77  113.613.590,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13-58 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων.  
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ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ 
(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

   

 1 Ιανουαρίου – 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

 1 Ιανουαρίου – 
31 Δεκεμβρίου 

2016 

 
θμείωςθ 

   

     
Κφκλοσ εργαςιϊν 23 

 
63.791.264,15  62.899.985,61  

Κόςτοσ πωλιςεων 24.1 
 

(49.758.653,43) (48.831.169,61) 

Μικτό Κζρδοσ 
  

14.032.610,72  14.068.816,00  

     
Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 25 

 
1.147.038,59  1.361.274,92  

Ζξοδα διάκεςθσ 24.2 
 

(2.657.426,18) (2.146.910,97) 

Ζξοδα διοίκθςθσ 24.2 
 

(9.613.201,01) (9.100.517,99) 

Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ 26 
 

(2.236.066,51) (1.695.320,85) 

Αποτελζςματα προ φόρων 
χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 
αποτελεςμάτων 

  
672.955,61  2.487.341,11  

Χρθματοοικονομικά ζςοδα  27 
 

334,43  401,70  

Χρθματοοικονομικά ζξοδα  27 
 

(4.209.809,40) (3.620.022,01) 

     Αποτζλεςμα προ φόρων (ηθμίεσ) 
  

(3.536.519,36) (1.132.279,20) 

Φόροσ ειςοδιματοσ 21 
 

(475.351,33) 429.922,58  

Αποτζλεςμα μετά από φόρουσ (ηθμίεσ) 
  

(4.011.870,68) (702.356,62) 

Μεταβολι αναλογιςτικϊν κερδϊν / (ηθμιϊν) 
υποχρεϊςεων κακοριςμζνων παροχϊν 

17 
 

107.088,00 (796.742,00) 

Αναλογοφν φόροσ   (31.055,52) 231.055,18 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα, μετά φόρων   76.032,48 (565.686,82) 

υνολικά Ζςοδα 
  

(3.935.838,20) (1.268.043,44) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13-58 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων.  
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ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποκεματικά 
Τπζρ το Άρτιο 

Σακτικό 
Αποκεματικό 

Λοιπά 
αποκεματικά 

Ηθμιζσ εισ νζον 
φνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 12.693.475,52  425.304.414,13  668.606,52  1.520.778,84  (422.345.486,07) 17.841.788,94  

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απ’ 
ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ 

0,00  0,00  0,00  (565.686,82) 0,00  (565.686,82) 

υγκεντρωτικά υνολικά Ζςοδα 0,00  0,00  0,00  (565.686,82) 0,00  (565.686,82) 

(Ηθμίεσ) χριςθσ 0,00  0,00  0,00  0,00  (702.356,62) (702.356,62) 

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 12.693.475,52  425.304.414,13  668.606,52  955.092,02  (423.047.842,68) 16.573.745,51  

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απ’ 
ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ 

0,00  0,00  0,00  76.032,48  0,00  76.032,48  

υγκεντρωτικά υνολικά Ζςοδα 0,00  0,00  0,00  76.032,48  0,00  76.032,48  

(Ηθμίεσ) χριςθσ 0,00  0,00  0,00  0,00  (4.011.870,68) (4.011.870,68) 

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 12.693.475,52  425.304.414,13  668.606,52  1.031.124,50  (427.059.713,37) 12.637.907,30  

 

 

 

 

 

 
    

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13-58 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων. 



 
ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε. 

ΕΣΘΙΕ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 
 ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΤΣΘ 

 
ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

  
 1 Ιανουαρίου – 31 
Δεκεμβρίου 2017 

 1 Ιανουαρίου – 31 
Δεκεμβρίου 2016 

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
   

(Ηθμίεσ) προ φόρων 
 

(3.536.519,36) (1.132.279,20) 

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για: 
   

Αποςβζςεισ 
 

1.276.373,84  1.448.090,61  

Αναλϊςεισ δικαιωμάτων προγραμμάτων 8 14.648.104,22  11.780.673,22  

Ρροβλζψεισ / (αναςτροφζσ προβλζψεων) 
 

(58.562,00) (100.303,57) 

Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ 26 352.907,31  409.451,61  

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) 
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ  

(17.113,26) 857,85  

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 27 (334,43) (401,70) 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 27 4.209.809,40  3.620.022,01  

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν 
κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 

   

Μείωςθ / (αφξθςθ) δικαιωμάτων προγραμμάτων 
 

(14.555.607,97) (12.427.355,90) 

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων 
 

(5.050.627,87) (8.485.894,19) 

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) 
 

4.038.682,25  5.703.347,16  

(Μείον): 
   

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα 
 

(3.702.901,40) (2.865.457,62) 

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ (α) 

  (2.395.789,27) (2.049.249,72) 

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
   

Αγορά ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 
 

(1.274.851,12) (1.567.661,99) 

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 
ςτοιχείων  

226.584,19  84.497,93  

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 
 

334,43  401,70  

φνολο (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)   (1.047.932,50) (1.482.762,36) 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 
   

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 16 3.166.157,91  4.818.428,19   

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 
(χρεολφςια) 

16 (118.621,66) (17.227,86) 

Εξοφλιςεισ δανείων 16 (136.823,02) (962.966,84) 

φνολο ειςροϊν από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ)   2.910.713,24  3.838.233,49  

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και 
ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

  (533.008,53)  306.221,41  

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου   641.006,52  334.785,11  

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου   107.997,99  641.006,52  

 

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 13-58 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων.   



 
ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε. 
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ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

1. Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

Θ ALPHA ΔΟΥΦΟΙΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. (εφεξισ θ «Εταιρεία») είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ραλλινθ, ςτθ Θζςθ Ρζτςα Βακαλοποφλου, ΒΙΟΡΑ Ραλλινθσ, 
όπου βρίςκονται και οι κφριεσ εγκαταςτάςεισ τθσ.  

Θ Εταιρεία λειτουργεί από τον Ιανουάριο 1996 και κφριοσ ςκοπόσ τθσ είναι θ λειτουργία και 
εκμετάλλευςθ τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, θ παροχι υπθρεςιϊν περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ 
τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, θ παροχι 
υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου (γραμμικι ι κατά παραγγελία) μζςω οιαςδιποτε μεκόδου ι 
τρόπου διανομισ που υφίςτανται, κα αναπτυχκοφν ι κα εφευρεκοφν ςτο μζλλον (ενδεικτικά μζςω: 
δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτφου, τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων πάςθσ φφςεωσ, όπωσ γραμμϊν XDSL, 
κινθτισ τθλεφωνίασ, ΙPTV κ.α) ςε ελεφκερθ ι υπό όρουσ πρόςβαςθ για το κοινό ι/και τον τελικό χριςτθ 
κατά περίπτωςθ, θ παραγωγι, ςυμπαραγωγι, διανομι, διάκεςθ ζναντι ι άνευ ανταλλάγματοσ και θ με 
κάκε τρόπο (υφιςτάμενο ι που κα αναπτυχκεί ςτο μζλλον) εκμετάλλευςθ πάςθσ φφςεωσ τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων και εν γζνει οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό κακϊσ και θ 
εξαςφάλιςθ πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων διάκεςθσ και εκμετάλλευςθσ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και 
εν γζνει οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου από Ελλάδα ι εξωτερικό. 

Θ Εταιρεία ελζγχεται κατά 100% από τθν μθτρικι τθσ εταιρεία Alpha Media Group LTD με ζδρα τθν 
Κφπρο. 

2. Βάςθ προετοιμαςίασ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  

2.1 θμείωςθ ςυμμόρφωςθσ 

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ετοιμαςκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ εγκρίκθκαν προσ δθμοςίευςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 
ALPHA ΔΟΥΦΟΙΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. ςτισ 26 Ιουλίου 2018 και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Τακτικισ 
Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Εταιρείασ. 

2.2 Βάςθ παρουςίαςθσ 

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ετοιμαςκεί βάςει τθσ αρχισ του ιςτορικοφ  κόςτουσ και 
εκφράηονται ςε ΕΥΩ. Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνονται ςτισ 
Ενοποιθμζνεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ εταιρείασ Alpha Media Group LTD, με ζδρα 
ςτθν Κφπρο, με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.   

Οριςμζνα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αναταξινομικθκαν για λόγουσ παρουςίαςθσ χωρίσ 
επίδραςθ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτον κφκλο εργαςιϊν και ςτα αποτελζςματα μετά από φόρουσ τθσ 
προθγοφμενθσ χριςθσ τθσ Εταιρείασ. 

2.3 Νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ και μετατροπι ξζνων νομιςμάτων 

Θ Εταιρεία τθρεί τα λογιςτικά τθσ βιβλία ςε ΕΥΩ το οποίο είναι το νόμιςμα λειτουργίασ τθσ και 
παρουςίαςθσ των Χρθματοοικονομικϊν τθσ Καταςτάςεων. Τυχόν διαφορζσ μεταξφ των κονδυλίων ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ και των αντίςτοιχων κονδυλίων ςτισ ςθμειϊςεισ ι και επί των 



 
ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε. 
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ςυνόλων οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. Οι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα, μετατρζπονται ςε ΕΥΩ 
με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που ιςχφει τθν θμζρα τθσ ςυναλλαγισ. Κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 
και οι υποχρεϊςεισ ςε ξζνα νομίςματα, μετατρζπονται ςε ΕΥΩ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου 
νομίςματοσ που ιςχφει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ από 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα. Μθ νομιςματικά περιουςιακά ςτοιχεία 
ςε ξζνο νόμιςμα τα οποία εμφανίηονται ςε ιςτορικι αξία μετατρζπονται ςε Ε ΥΩ με τθ ςυναλλαγματικι 
ιςοτιμία που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. 

2.4 Εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αβεβαιότθτεσ τθσ διοίκθςθσ 

Θ ςφνταξθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων , ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α, προχποκζτει θ Διοίκθςθ να 
λαμβάνει αποφάςεισ, να κάνει εκτιμιςεισ και υποκζςεισ που επθρεάηουν τθν εφαρμογι των πολιτικϊν 
κακϊσ, και τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων, εςόδων και εξόδων κατά 
τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων. Θ χριςθ τθσ διακζςιμθσ 
πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι τθσ κρίςθσ και των αξιολογιςεων τθσ Διοίκθςθσ  αποτελοφν 
αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια των εκτιμιςεων. Τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να 
διαφζρουν από τισ εκάςτοτε ανωτζρω εκτιμιςεισ.  

Οι εκτιμιςεισ και οι ςχετικζσ με αυτζσ υποκζςεισ ανακεωροφνται ςε ςυνεχι βάςθ. Οι ανακεωριςεισ ςτισ 
λογιςτικζσ εκτιμιςεισ αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο που πραγματοποιικθκαν και ςε όποιεσ μελλοντικζσ 
περιόδουσ επθρζαςαν.   

Οι εκτιμιςεισ που πραγματοποιεί θ Διοίκθςθ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ζχουν 
επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ και οι εκτιμιςεισ που ενδεχομζνωσ  να οδθγιςουν  ςε 
προςαρμογι ςε επόμενθ χριςθ αναφζρονται ςτισ εξισ ςθμειϊςεισ:  

 Ρροβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ (ςθμείωςθ 19). 

Θ αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ των προβλζψεων και ενδεχόμενων υποχρεϊςεων προχποκζτει τθν 
εφαρμογι βαςικϊν παραδοχϊν αναφορικά με τθν πικανότθτα εκπλιρωςθσ και το φψοσ των 
χρθματορροϊν που κα απαιτθκοφν, οι οποίεσ ενζχουν εκτιμιςεισ που υπόκεινται ςε αβεβαιότθτα.  Θ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςτισ προβλζψεισ αυτζσ ςε ςυνεργαςία με τθ νομικι τθσ υπθρεςία 
και ςυνεργάτεσ. 

 Απαιτιςεισ και απομειϊςεισ απαιτιςεων (ςθμείωςθ 12) 

Θ Εταιρεία προςδιορίηει ηθμίεσ απομείωςθσ επί των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν τθσ 
ςτοιχείων βάςει εκτιμιςεων για τισ πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ από απαιτιςεισ από πελάτεσ, που 
αντλοφνται από ιςτορικά ςτοιχεία ςτατιςτικϊν δεδομζνων ειςπράξεων για παρόμοια 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, που υπόκεινται ςε αβεβαιότθτα.  

 Φόροι (ςθμείωςθ 10, 21) 

Κατά τθν κανονικι ροι των εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ λαμβάνουν χϊρα πολλζσ ςυναλλαγζσ και 
υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ υπολογιςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ. Στθν περίπτωςθ 
που οι τελικοί φόροι που προκφπτουν μετά από τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ είναι διαφορετικοί 
από τα ποςά που αρχικά είχαν καταχωρθκεί, οι διαφορζσ αυτζσ κα επθρεάςουν το φόρο 
ειςοδιματοσ και τισ προβλζψεισ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ςτθν χριςθ που ο προςδιοριςμόσ των 
φορολογικϊν διαφορϊν κυρίωσ ωσ προσ τθν ανάκτθςθ τθσ φορολογικισ απαίτθςθσ ζλαβε χϊρα. 
Αναφορικά με τθ χρθςιμοποίθςθ φορολογικϊν ηθμιϊν θ Εταιρεία αναγνωρίηει μελλοντικζσ 
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φορολογικζσ ωφζλειεσ αναφορικά με φορολογικζσ ηθμιζσ που δεν ζχουν ακόμθ εκπνεφςει , 
βαςιηόμενθ ςτθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ότι είναι πικανό ότι μελλοντικά φορολογικά κζρδθ κα είναι 
διακζςιμα προσ ςυμψθφιςμό με τισ φορολογικζσ ηθμιζσ.  

 Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ (ςθμείωςθ 17). 

Το κόςτοσ των παροχϊν ςυνταξιοδότθςθσ του προςωπικοφ κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ 
αναλογιςτικζσ μελζτεσ. Θ αναλογιςτικι μελζτθ περιλαμβάνει τθ διενζργεια υποκζςεων για το 
προεξοφλθτικό επιτόκιο, τισ μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν, τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ και τισ 
μετακινιςεισ προςωπικοφ. Λόγω τθσ μακροπρόκεςμθσ φφςθσ αυτϊν των προγραμμάτων, τζτοιεσ 
εκτιμιςεισ υπόκεινται ςε ςθμαντικι αβεβαιότθτα. 

 Δικαιϊματα προγραμμάτων (ςθμείωςθ 8). 

Οι ςυντελεςτζσ ανάλωςθσ των δικαιωμάτων υπολογίηονται με βάςθ τα αναμενόμενα μελλοντικά 
οικονομικά οφζλθ ϊςτε το κόςτοσ πωλιςεων να ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο όφελοσ. Οι 
οικονομικζσ παραδοχζσ βάςει των οποίων γίνεται ο υπολογιςμόσ των μελλοντικϊν οφελϊν των 
δικαιωμάτων εξετάηονται ςε ετιςια βάςθ ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ 
τθσ διοίκθςθσ για τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ αναμζνονται να ιςχφουν για τθν ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ 
των δικαιωμάτων. Επιπλζον, θ ανακτιςιµθ αξία των δικαιωμάτων προγραμμάτων αξιολογείται 
ετθςίωσ με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλθμζνεσ ςτθν παροφςα αξία 
με ζναν εκτιμϊμενο προ-φόρου ςυντελεςτι, ο οποίοσ αντανακλά τισ τρζχουςεσ αξιολογιςεισ τθσ 
αγοράσ για τθ χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το περιουςιακό 
ςτοιχείο.  

2.5 υνζχιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ 

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ δεδομζνου ότι  θ Εταιρεία, με τθν υπ’ αρικμ. 63/2018 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΕΣ,  
ανακθρφχκθκε οριςτικϊσ προεπιλεγείςα για τθ χοριγθςθ άδειασ παρόχου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ 
ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτα 
πλαίςια τθσ υπ’ αρικμ. 1/2017 προκιρυξθσ του ΕΣ. Θ ωσ άνω διαδικαςία βρίςκεται ςτθν τελικι τθσ φάςθ 
(ζλεγχοσ προζλευςθσ οικονομικϊν μζςων πριν τθν ανακιρυξθ οριςτικϊν υπερκεματιςτϊν). 

 

3. θμαντικζσ λογιςτικζσ πολιτικζσ 

Οι λογιςτικζσ πολιτικζσ που εκτίκενται παρακάτω για τθ ςφνταξθ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  
τθσ 31 Δεκεμβρίου 2017 ζχουν εφαρμοςκεί με ςυνζπεια ςε όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται ςε 
αυτζσ τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, εκτόσ των αλλαγϊν που περιγράφονται ςτθ Σθμείωςθ 3 .15. 

3.1 Ξζνο νόμιςμα 

3.1.1 υναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται με τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. Νομιςματικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα, κατά 
τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ μετατρζπονται ςε ΕΥΩ με τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει 
κατά  τθν  θμερομθνία   αυτι.  Οι   ςυναλλαγματικζσ   διαφορζσ    που   προκφπτουν από   τθ    μετατροπι 
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 καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. Μθ νομιςματικά περιουςιακά ςτοιχεία και 
υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία εμφανίηονται ςε ιςτορικι αξία μετατρζπονται ςε ΕΥΩ και 
υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία εμφανίηονται ςτθν εφλογθ αξία, μετατρζπονται ςε ΕΥΩ με τθν 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία που κακορίςτθκε θ αξία. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, οι προκφπτουςεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αποτελοφν μζροσ των κερδϊν ι ηθμιϊν από τθ 
μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ και καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ ι απευκείασ 
ςτθ Κακαρι Θζςθ, ανάλογα με το είδοσ του νομιςματικοφ ςτοιχείου.  

3.2 Χρθματοοικονομικά μζςα 

3.2.1 Μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτελοφν οι πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ, οι λοιπζσ 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τα χρθματικά διακζςιμα και ιςοδφναμα, τα δάνεια και οι προμθκευτζσ και 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ.  

Τα μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ (αυξθμζνθ κατά 
τα άμεςα κόςτθ ςυναλλαγισ για τα μζςα που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία χωρίσ καταχϊρθςθ του 
κζρδουσ ι ηθμίασ ςτα αποτελζςματα), εκτόσ όςων περιγράφονται παρακάτω.  Μετά τθν αρχικι 
αναγνϊριςθ, τα μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτιμϊνται όπωσ περιγράφεται παρακάτω.  

Τα χρθματοοικονομικά μζςα αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία γίνεται ςυμβαλλόμενο μζροσ ςε ςυναλλαγι 
με αντικείμενο τα μζςα αυτά.  Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ παφουν να αναγνωρίηονται ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ όταν τα ςυμβατικά δικαιϊματα τθσ Εταιρείασ επί των ταμειακϊν 
ειςροϊν του ςτοιχείου αυτοφ λιξουν ι όταν θ Εταιρεία μεταβιβάςει το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ ςε τρίτο χωρίσ να διατθριςει τον ζλεγχο ι όλα τα ουςιϊδθ οφζλθ ι τουσ κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με αυτό.  Οι αγορζσ και πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που 
πραγματοποιοφνται κατά τθ ςυνικθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ καταχωροφνται ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, δθλαδι κατά τθν θμερομθνία που 
θ Εταιρεία δεςμεφεται να αγοράςει ι να πουλιςει το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Οι 
χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ παφουν να αναγνωρίηονται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ όταν 
οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ επί αυτϊν λιξουν ι ακυρωκοφν.  

3.2.1α Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν μετρθτά, κατακζςεισ και προκεςμιακζσ κατακζςεισ 
με λιξθ εντόσ των τριϊν μθνϊν. 

3.2.1β Απαιτιςεισ 

Οι απαιτιςεισ είναι χρθματοοικονομικά μζςα με προςδιοριςμζνο ποςό πλθρωμισ που δεν 
διαπραγματεφονται ςτθν ενεργι αγορά. Αυτά τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ 
αξία τουσ προςαυξθμζνθ κατά όποια άμεςα ζξοδα ςυναλλαγισ. Στθ ςυνζχεια επιμετροφνται ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου μειωμζνο με τθν όποια πρόβλεψθ 
απομείωςθσ απαιτείται. 

3.2.1γ Δάνεια 

Τα λθφκζντα δάνεια αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ, θ οποία προςαρμόηεται με τα κόςτθ 
που αφοροφν άμεςα τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ. Μεταγενζςτερα, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ 
χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ, από τα ςτοιχεία αυτά αναγνωρίηονται 
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ωσ χρθματοοικονομικό ζςοδο ι ζξοδο, μζςω τθσ διαδικαςία τθσ απόςβεςθσ με το πραγματικό επιτόκιο. Τα 
κόςτθ αναδοχισ, τα νομικά και τα λοιπά άμεςα κόςτθ που πραγματοποιοφνται, για τθν ζκδοςθ κυρίωσ 
μακροπρόκεςμων δανείων, αναμορφϊνουν το ποςό των δανείων αυτϊν και καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ 
Συνολικοφ Ειςοδιματοσ, με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του 
δανείου. Πλα τα υπόλοιπα κόςτθ δανειςμοφ, καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Ειςοδιματοσ με τθν 
πραγματοποίθςθ του. 

3.2.1δ Προμθκευτζσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

Οι προμθκευτζσ και οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ.   

3.2.2 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινζσ μετοχζσ καταχωροφνται ωσ ίδια κεφάλαια. Το ςυνολικό κόςτοσ που ςυνδζεται άμεςα με τθν ζκδοςθ 
κοινϊν μετοχϊν αναγνωρίηεται ωσ μείωςθ τθσ διαφοράσ υπζρ το άρτιο. 

3.3 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

3.3.1 Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ 

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ εμφανίηονται ςτισ αξίεσ κτιςθσ τουσ ι ςτισ αξίεσ τεκμαιρόμενου κόςτουσ, 
όπωσ αυτό προςδιορίςτθκε κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ, μείον τισ  ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ 
τυχόν απομειϊςεισ τθσ αξίασ τουσ.  

Το κόςτοσ κτιςθσ και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, μεταφζρονται από 
τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ ι τθσ απόςυρςθσ και το κζρδοσ ι ηθμία που 
προκφπτει περιλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα. 

3.3.2 Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ 

Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται για αντικατάςταςθ τμιματοσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 
ενςωματϊνονται ςτθν αξία του πάγιου, εφόςον μποροφν να υπολογιςτοφν με αξιοπιςτία και αυξάνουν 
τα μελλοντικά οφζλθ που κα αποκομίςει θ Εταιρεία από το πάγιο. Πλεσ οι άλλεσ δαπάνεσ 
καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα κατά τθν πραγματοποίθςι τουσ.  

3.3.3 Αποςβζςεισ 

Οι αποςβζςεισ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα, βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου απόςβεςθσ ςτθ 
διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων και των τμθμάτων τουσ.  
Οι εδαφικζσ εκτάςεισ δεν αποςβζνονται.  Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

Κτίρια ςε ακίνθτα τρίτων                                     ζωσ 12 ζτθ 
Εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ                   5 ζωσ 10 ζτθ 
Ζπιπλα και ςκεφθ                    5 ζωσ 10 ζτθ 

Θ υπολειπόμενθ αξία, εάν δεν είναι αςιμαντθ  και θ ωφζλιμθ ηωι των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, 
επαναπροςδιορίηεται ςε ετιςια βάςθ. 
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3.3.4 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποςβζνονται, εξετάηονται για ενδείξεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ ετθςίωσ 
και υπόκεινται ςε ζλεγχο αποµείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ 
δεν κα ανακτθκεί. Θ ηθμία απομείωςθσ, αναγνωρίηεται άμεςα ςτα αποτελζςματα κατά το ποςό που θ 
λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιµθ αξία του. Θ ανακτιςιµθ αξία εί ναι 
θ μεγαλφτερθ αξία, μεταξφ εφλογθσ αξίασ µειωµζνθσ µε το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και αξίασ 
χριςεωσ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λόγω χριςθσ, οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
προεξοφλοφνται ςτθν παροφςα αξία με ζνα προ-φόρου ςυντελεςτι, ο οποίοσ αντανακλά τισ τρζχουςεσ 
αξιολογιςεισ τθσ αγοράσ για τθ χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το 
περιουςιακό ςτοιχείο. Για τθν εκτίµθςθ των ηθµιϊν αποµείωςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία εντάςςονται ςτισ 
μικρότερεσ δυνατζσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν.  

Ηθμία απομείωςθσ που ζχει αναγνωριςτεί κατά τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ επανεκτιμάται ςε κάκε χριςθ 
για τυχόν ενδείξεισ μείωςθσ τθσ και αντιλογίηεται εάν υπάρξει αλλαγι ςτισ εκτιμιςεισ που 
χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ, μζχρι το φψοσ τθσ λογιςτικισ αξίασ που 
κα προςδιοριηόταν, κακαρι από αποςβζςεισ, εάν δεν είχε καταχωρθκεί θ ηθμία απομείωςθσ.  

3.3.5 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Οι άδειεσ λογιςμικοφ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και 
ςυςςωρευμζνεσ απομειϊςεισ. Οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο ςτο διάςτθμα τθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, θ οποία προςδιορίηεται ςτα 5 χρόνια. Δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και 
ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ςτο 
ζτοσ που προκφπτουν. 

3.4  Δικαιϊματα προγράμματοσ 

Τα δικαιϊματα προγράμματοσ τα οποία ζχει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ θ Εταιρεία ςυμπεριλαμβάνουν  
προγράμματα παραγωγισ κατ’ εντολισ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και αποκτθκζντα δικαιϊματα προγραμμάτων 
παραγωγισ τρίτων, τα οποία θ Εταιρεία  ζχει τθ  δυνατότθτα να εκμεταλλευκεί εμπορικά και ςτο μζλλον. 
Το κόςτοσ προγραμμάτων κεφαλαιοποιείται ςτα βιβλία τθσ Εταιρείασ μόνο εάν αναμζνεται να προκφψουν 
οικονομικά οφζλθ για τθν Εταιρεία από τθν αξιοποίθςθ των δικαιωμάτων ςτο μζλλον και εάν το κόςτοσ 
τουσ μπορεί να μετρθκεί με αξιόπιςτο τρόπο. Θ ανάλωςθ των δικαιωμάτων υπολογίηεται με βάςθ τα 
αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ ϊςτε το κόςτοσ πωλιςεων να ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο 
όφελοσ. Οι οικονομικζσ παραδοχζσ βάςει των οποίων γίνεται ο υπολογιςμόσ των μελλοντικϊν οφελϊν των 
δικαιωμάτων εξετάηονται ςε ετιςια βάςθ ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ 
διοίκθςθσ για τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ αναμζνονται να ιςχφουν για τθν ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των 
δικαιωμάτων. Θ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ  των δικαιωμάτων αξιολογείται από τθ διοίκθςθ βάςει διαφόρων 
παραγόντων και ςυνκθκϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου οποιουδιποτε περιοριςμοφ ςτθ διάρκεια, εάν υπάρχει, 
κατά τθν οποία θ Εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δικαιϊματα αυτά, και ςτθ ςυνζχεια  ςε κάκε 
επόμενθ περίοδο εξετάηεται κατά πόςο οι ςυνκικεσ και παράγοντεσ αυτοί ιςχφουν ι χριηουν αλλαγισ.  

Ππου το ανακτιςιμο ποςό από τα δικαιϊματα δεν είναι ςε μεγάλο βακμό ανεξάρτθτο από  τισ  ταμειακζσ 
ειςροζσ των υπολοίπων προγραμμάτων, τα δικαιϊματα αυτά ομαδοποιοφνται ςε μία ενιαία μονάδα 
παραγωγισ  ταμειακϊν ροϊν  (cash-generating unit) ςφμφωνα με το ΔΛΡ 36. Το ανακτιςιμο ποςό αυτισ 
τθσ ομάδασ δικαιωμάτων υπολογίηεται ωσ το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εφλογθσ τθσ αξίασ μείον τα 
ζξοδα πϊλθςθσ και τθν αξία τθσ ςε χριςθ, και ελζγχεται για απομείωςθ ετθςίωσ αφοφ ςυγκρίνεται με τθ 
λογιςτικι τθσ αξία. Θ προςαρμοςμζνθ λογιςτικι αξία επιμερίηεται ςτα επιμζρουσ δικαιϊματα 
προγραμμάτων τθσ ομάδασ ςε αναλογικι βάςθ. Θ διαφορά (αρνθτικι) που προκφπτει ςτθ λογιςτικι αξία 
αναγνωρίηεται ςτο κόςτοσ πωλιςεων τθσ περιόδου. Το μζγιςτο ποςό ςυςςωρευμζνων  ηθμιϊν απομείωςθσ 
δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κόςτοσ κτιςθσ των δικαιωμάτων αυτϊν.  
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Σφμφωνα με το ΔΛΡ 36, θ Εταιρεία ελζγχει αυτά τα δικαιϊματα για απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ 
ςυγκρίνοντασ το ανακτιςιμο  τουσ ποςό με τθ λογιςτικι τουσ αξία τουλάχιςτον ετθςίωσ ι όποτε υπάρχει 
ζνδειξθ ότι τα δικαιϊματα ζχουν χάςει μζροσ τθσ αξίασ τουσ, και θ απομείωςθ που προκφπτει 
αναγνωρίηεται ςτο κόςτοσ πωλιςεων τθσ περιόδου. Επίςθσ όταν θ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των 
δικαιωμάτων ενόσ προγράμματοσ περιορίηεται τότε το ποςό τθσ απομείωςθσ που προκφπτει αναγνωρίηεται 
ςτο κόςτοσ πωλιςεων τθσ περιόδου. 

Τα δικαιϊματα προγράμματοσ διαχωρίηονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

α) Δικαιϊματα παραγόμενου προγράμματοσ τα οποία αφοροφν δικαιϊματα ελλθνικϊν ςειρϊν, για τα 
οποία θ Εταιρεία ζχει τα αποκλειςτικά δικαιϊματα προβολισ και εμπορικισ εκμετάλλευςθσ. Θ ανάλωςθ 
των δικαιωμάτων αυτϊν γίνεται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ από τθ διοίκθςθ ωφζλιμθ ηωι των 
προγραμμάτων και πραγματοποιείται με ςυντελεςτζσ από 67% κατά τθν πρϊτθ προβολι και 6.67% κατά 
τισ υπολειπόμενεσ 5 προβολζσ. Ρρογράμματα ελλθνικϊν ςειρϊν κακθμερινισ προβολισ και υψθλισ 
τθλεκζαςθσ αναλϊνονται με ςυντελεςτι 20% ανά προβολι, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ ελλθνικζσ ςειρζσ 
χρθςιμοποιείται ςυντελεςτισ ανάλωςθσ 33,33% ανά προβολι. 

β) Δικαιϊματα προβολισ προγραμμάτων, τα οποία αφοροφν κυρίωσ δικαιϊματα ξζνων ταινιϊν, ξζνων 
ςειρϊν, ελλθνικϊν ταινιϊν και εκπομπϊν επιμορφωτικοφ περιεχομζνου για τα οποία θ Εταιρεία ζχει το 
δικαίωμα χριςθσ για ςυγκεκριμζνεσ προβολζσ. 

Βάςει ανακεϊρθςθσ των εκτιμιςεων τθσ Διοίκθςθσ, αναφορικά με τθν ανάλωςθ των δικαιωμάτων 
προβολισ των εν λόγω προγραμμάτων, θ απόςβεςθ των δικαιωμάτων ξζνων ταινιϊν από τθν χριςθ 2013 
και εφ’ εξισ γίνεται με ποςοςτό 33,33% για κάκε προβολι. Αναφορικά με λοιπζσ κατθγορίεσ δικαιωμάτων, 
θ απόςβεςθ παραμζνει ςε ποςοςτό 75% κατά τθν πρϊτθ προβολι και με ποςοςτό 25% για τθν δεφτερθ 
προβολι. 

γ) Δικαιϊματα προβολισ προγραμμάτων που αφοροφν κυρίωσ ειδιςεισ, ενθμερωτικζσ & ψυχαγωγικζσ 
εκπομπζσ, τα οποία επιβαρφνουν εξολοκλιρου το κόςτοσ τθσ Εταιρείασ τθν ςτιγμι τθσ προβολισ τουσ.  

Θ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των δικαιωμάτων αξιολογείται από τθ διοίκθςθ βάςει διαφόρων παραγόντων 
και ςυνκθκϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου οποιωνδιποτε περιοριςμϊν, ςτθ διάρκεια κατά τθν οποία θ 
Εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δικαιϊματα αυτά, και ςτθ ςυνζχεια, ςε κάκε επόμενθ περίοδο 
εξετάηεται κατά πόςο οι ςυνκικεσ και παράγοντεσ αυτοί εξακολουκοφν να ιςχφουν.  

3.4.1 Προπλθρωκζντα δικαιϊματα προβολισ προγράμματοσ 

Τα προπλθρωκζντα δικαιϊματα προβολισ προγράμματοσ και προβολισ ακλθτικϊν γεγονότων 
αντιπροςωπεφουν ποςά πλθρωκζντα ςε προμθκευτζσ προγράμματοσ πριν τθν περίοδο ςτθν οποία το 
πρόγραμμα  είναι διακζςιμο για προβολι. Πταν τα προγράμματα αυτά γίνονται διακζςιμα για προβολι, 
αυτά καταχωροφνται ωσ δικαιϊματα προβολισ προγράμματοσ.  

3.4.2 Αποςβζςεισ /Απομειϊςεισ 

Οι αποςβζςεισ και οι απομειϊςεισ των δικαιωμάτων προγράμματοσ υπολογίηονται όταν το πρόγραμμα 
αρχίηει να προβάλλεται και θ Εταιρεία αρχίηει να αναγνωρίηει ζςοδο από το πρόγραμμα αυτό και με βάςθ 
τα παρακάτω κριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Σε ετιςια βάςθ ελζγχεται θ ανακτιςιμθ αξία των αςϊματων παγίων ςτοιχείων με βάςθ τα ιςτορικά 
ςτοιχεία εςόδων και τισ προςδοκϊμενεσ προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ. 
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 Οι προεξοφλθμζνεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ αφοροφν τθν επόμενθ δεκαετία και 
αναπροςαρμόηονται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ αγοράσ και του αντίςτοιχου κλάδου.  

 Ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται όταν θ λογιςτικι αξία του προγράμματοσ  υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ 
ανακτιςιμθ αξία του με βάςθ τθν μζγιςτθ μεταξφ τθσ αξίασ από τθν χριςθ του προγράμματοσ και τθσ 
εφλογθσ αξίασ του από τθν εκτιμϊμενθ κακαρι αξία πϊλθςθσ τουσ, εάν υπάρχει.  

 Κατά τον υπολογιςμό τθσ αξίασ από τθν χριςθ του προγράμματοσ οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
προεξοφλοφνται με το επιτόκιο προεξόφλθςθσ όπωσ ζχει προςδιοριςτεί από τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ 
αγοράσ, τθν αξία του χριματοσ και το άμεςα ςυνδεδεμζνουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ.  

Θ απόςβεςθ/απομείωςθ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα κατά τθν διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 
προγράμματοσ. Ο ζλεγχοσ απομείωςθσ και θ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ επανεκτιμϊνται ετθςίωσ και 
όποτε υπάρχει γεγονόσ που υποδθλϊνει τυχόν περαιτζρω απομειϊςεισ. 

Οι ηθμιζσ απομείωςθσ που ζχουν αναγνωριςκεί ςε προθγοφμενεσ χριςεισ αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ 
για το αν υπάρχει ζνδειξθ ότι θ ηθμία δεν υφίςταται πλζον ι ότι ζχει μειωκεί. Θ ηθμία απομείωςθσ  
αντιλογίηεται όταν υπάρχει αλλαγι ςτισ εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ 
ανακτιςιμθσ αξίασ. Ο αντιλογιςμόσ ηθμιϊν απομείωςθσ πραγματοποιείται μόνο κατά το μζροσ όπου θ 
λογιςτικι αξία του προγράμματοσ δεν υπερβαίνει τθν λογιςτικι αξία που κα είχε το πρόγραμμα, κακαρό 
από αποςβζςεισ, εάν δεν είχε αρχικά αναγνωριςκεί ηθμιά απομείωςθσ. 

3.5 Μιςκϊςεισ 

α) Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

Στισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ο μιςκωμζνοσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνεται ςτθν 
ανάλογθ κατθγορία παγίων, όπωσ και τα ιδιόκτθτα πάγια, ενϊ θ ςχετικι υποχρζωςθ προσ τον εκμιςκωτι 
περιλαμβάνεται ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ. Τα μιςκωμζνα, με χρθματοδοτικι μίςκωςθ, πάγια και θ ςχετικι 
υποχρζωςθ, αναγνωρίηονται αρχικά ςτθ μικρότερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ των παγίων και τθσ 
παροφςθσ αξίασ των ελαχίςτων υποχρεωτικϊν μιςκωμάτων, κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ, που ζχουν 
ςυμφωνθκεί να καταβλθκοφν ςτον εκμιςκωτι. Θ παροφςα αξία των μιςκωμάτων υπολογίηεται με επιτόκιο 
προεξόφλθςθσ εκείνο που αναφζρεται με βάςθ το επιτόκιο δανειςμοφ που κα επιβαρυνόταν θ Εταιρεία 
για αντίςτοιχθ χρθματοδότθςι τθσ για τον ίδιο ςκοπό. Μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, τα πάγια 
αποςβζνονται με βάςθ τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ, εκτόσ αν θ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ είναι μικρότερθ και το 
πάγιο δεν αναμζνεται να περιζλκει ςτθ κατοχι τθσ Εταιρείασ κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε και οι 
αποςβζςεισ διενεργοφνται με βάςθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Τα μιςκϊματα που καταβάλλονται ςτον 
εκμιςκωτι, κατανζμονται ςε μείωςθ τθσ υποχρζωςθσ και επιβάρυνςθ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ 
Ειςοδιματοσ ωσ ζξοδα εκ τόκων, με βάςθ τθν τοκοχρεολυτικι περίοδο. 

β) Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ 

Στισ περιπτϊςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων, θ Εταιρεία δεν καταχωρεί το μιςκωμζνο πάγιο ωσ ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ, αναγνωρίηει δε, ωσ ζξοδο, ςτισ κατθγορίεσ ζξοδα  διοίκθςθσ και ζξοδα διάκεςθσ, το ποςό των 
μιςκωμάτων που αντιςτοιχοφν ςτθ χριςθ του μιςκωμζνου παγίου, με τθ μζκοδο του δεδουλευμζνου.  

3.6 Λοιπζσ Απομειϊςεισ 

3.6.1 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ εξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  ϊςτε να προςδιοριςτεί εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ 
απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Τα  χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ κεωροφνται ότι ζχουν 
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απομειωκεί όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάποιο γεγονόσ επζδραςε αρνθτικά ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ 
ταμειακζσ ροζσ του ςτοιχείου. 

Θ ηθμία απομείωςθσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου που αποτιμάται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ 
υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων 
μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν προεξοφλθμζνων με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Θ ηθμία 
απομείωςθσ αναγνωρίηεται άμεςα ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. 

Θ ηθμία απομείωςθσ αντιλογίηεται, αν ο αντιλογιςμόσ αυτόσ μπορεί να ςυνδεκεί αντικειμενικά με γεγονόσ 
που ςυνζβθ μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ απομείωςθσ και καταχωρείται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ 
Ειςοδιματοσ για όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ εκτόσ των διακεςίμων προσ πϊλθςθ 
αξιόγραφων που καταχωρείται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια.  

3.6.2 Μθ-χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (πζραν των δικαιωμάτων προγράμματοσ) 

Τα μθ-χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, εκτόσ από αποκζματα και αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ απαιτιςεισ, ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, 
υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι τουσ αξία 
υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ.  Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  με περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι τα 
οποία δεν είναι ακόμα διακζςιμα για χριςθ ελζγχονται τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ ανεξάρτθτα αν 
υπάρχει ι όχι ζνδειξθ. Θ ηθμία απομείωςθσ τθσ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται άμεςα 
ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. 

Θ ανακτιςιμθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι θ μεγαλφτερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ 
μειωμζνθσ κατά τα ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ τουσ. Για τθν αξία λόγω χριςθσ, οι 
εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλοφνται ςτθν παροφςα αξία με ζνα προ-φόρου 
ςυντελεςτι, ο οποίοσ αντανακλά τισ τρζχουςεσ αξιολογιςεισ τθσ αγοράσ για τθ χρονικι αξία του χριματοσ 
και τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το περιουςιακό ςτοιχείο. 

Για ζνα περιουςιακό ςτοιχείο που δεν αποφζρει ςθμαντικά ανεξάρτθτθ ταμειακι ειςροι, θ ανακτιςιμθ 
αξία κακορίηεται για τθν μονάδα παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν, ςτθν οποία το περιουςιακό ςτοιχείο ανικει. 
Οι ηθμίεσ απαξίωςθσ που αφοροφν μονάδεσ παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιοφνται για να 
μειϊςουν τθ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων των μονάδων (ςφνολο μονάδων) ςε κατ’ αναλογία βάςθ.  

Ηθμία απομείωςθσ που ζχει αναγνωριςκεί κατά τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ επανεκτιμάται ςε κάκε χριςθ  
για τυχόν ενδείξεισ μείωςθσ τθσ και αντιλογίηεται εάν υπιρξε αλλαγι ςτισ εκτιμιςεισ που 
χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ. Ηθμία απομείωςθσ  αντιλογίηεται μόνο 
ςτθν ζκταςθ κατά τθν οποία θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου  δεν υπερβαίνει τθ λογιςτικι αξία 
που κα προςδιοριηόταν, κακαρι από αποςβζςεισ, εάν δεν είχε καταχωρθκεί θ ηθμία απομείωςθσ. Ηθμία 
απομείωςθσ που αφορά υπεραξία δεν αντιλογίηεται. 

3.7 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

3.7.1 Προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν 

Οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ καλφπτονται από τα κρατικά αςφαλιςτικά ταμεία. Ο κάκε εργαηόμενοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ζνα ποςοςτό του μθνιαίου μιςκοφ του ςτα αςφαλιςτικά ταμεία και θ 
Εταιρεία  να καταβάλλει επίςθσ ζνα ποςοςτό. Με τθ ςυνταξιοδότθςθ τα αςφαλιςτικά ταμεία καταβάλλουν 
ςτον εργαηόμενο ό,τι δικαιοφται. Τα κρατικά αςφαλιςτικά προγράμματα αντιμετωπίηονται ωσ ζνα 
πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν για τθν Εταιρεία θ οποία καταχωρεί τισ ειςφορζσ τθσ ςαν ζξοδο ςτθ 
χριςθ που αφοροφν, εφαρμόηοντασ τθν αρχι του δεδουλευμζνου και αναγνωρίηονται ωσ δαπάνεσ 
προςωπικοφ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. 
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Τα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν είναι προγράμματα παροχϊν μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 
βάςει των οποίων μια οικονομικι οντότθτα καταβάλλει κακοριςμζνεσ ειςφορζσ ςε μία ξεχωριςτι 
επιχειρθματικι οικονομικι οντότθτα (ταμείο) και δεν κα ζχει καμιά νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ να 
πλθρϊνει περαιτζρω ειςφορζσ, αν το ταμείο δεν κατζχει επαρκι περιουςιακά ςτοιχεία για να πλθρϊςει 
όλεσ τισ παροχζσ ςε εργαηόμενουσ που αφοροφν ςτθν υπθρεςία του εργαηόμενου κατά τθν τρζχουςα και 
τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ.  

3.7.2 Προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν 

Σφμφωνα με το Ελλθνικό Εργατικό Δίκαιο, οι εργαηόμενοι δικαιοφνται αποηθμίωςθσ ςε περιπτϊςεισ 
απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ςχετίηεται με τισ αποδοχζσ των εργαηομζνων, τθ 
διάρκεια υπθρεςίασ και τον τρόπο αποχϊρθςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Οι εργαηόμενοι που 
παραιτοφνται ι απολφονται με αιτία, δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ. Θ οφειλόμενθ αποηθμίωςθ, ςε 
περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ, είναι ίςθ με 40% ι 60% για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων του 
ποςοφ που κα καταβαλλόταν ςε περίπτωςθ απόλυςθσ άνευ αιτίασ. 

Θ υποχρζωςθ που αναγνωρίηεται για το πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ παροφςα αξία τθσ 
κακοριςμζνθσ παροχισ ανάλογα με το δεδουλευμζνο δικαίωμα των εργαηομζνων που προςδιορίηεται 
προεξοφλϊντασ τισ εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ των παροχϊν ςυνταξιοδότθςθσ των εργαηομζνων. 
Συγκεκριμζνα, θ Εταιρεία υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν ελλθνικι εργατικι νομοκεςία να παρζχει εφάπαξ 
αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ ςτο προςωπικό τθσ, που εργάηεται ςτισ ελλθνικζσ 
εταιρείεσ. Το προεξοφλθτικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων , εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ (τουλάχιςτον 
ΑΑ) που ζχουν θμερομθνίεσ λιξθσ ςχετικζσ με αυτζσ των υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ και που αφοροφν το 
ίδιο νόμιςμα ςτο οποίο οι παροχζσ ςυνταξιοδότθςθσ κα πλθρωκοφν ςτο προςωπικό.  

Το φψοσ τθσ υποχρζωςθσ προςδιορίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 
αναλογιςτικι μζκοδο τθσ Ρροβλεπόμενθσ Μονάδασ Υποχρζωςθσ (Projected  Unit Credit Method). 
Επιμετριςεισ τθσ υποχρζωςθσ που αναγνωρίηεται για το πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν, που 
αποτελοφνται από αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ, αναγνωρίηονται άμεςα ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα. Θ 
Εταιρεία υπολογίηει το χρθματοοικονομικό ζξοδο τθσ υποχρζωςθσ για τθν περίοδο εφαρμόηοντασ το 
επιτόκιο προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ ςτο υπόλοιπο αυτισ κατά 
τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ, λαμβανομζνων υπ’ όψθ τυχόν αλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, λόγω 
ειςφορϊν και καταβολϊν των παροχϊν. Το χρθματοοικονομικό και τα υπόλοιπα ζξοδα που ςυνδζονται με 
τισ παροχζσ ςτο προςωπικό μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα.  

Πταν οι παροχζσ ενόσ προγράμματοσ τροποποιοφνται ι όταν το πρόγραμμα περικόπτεται, θ ςυνακόλουκθ 
μεταβολι ςτθν υποχρζωςθ παροχισ που ςυνδζεται με τθν προθγοφμενθ υπθρεςία ι το κζρδοσ ι ηθμία 
από τθν περικοπι αναγνωρίηεται άμεςα ςτα αποτελζςματα. 

3.7.3 Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ ςτο προςωπικό 

Οι υποχρεϊςεισ βραχυπρόκεςμων παροχϊν ςτο προςωπικό καταχωροφνται ςε μθ προεξοφλθμζνθ βάςθ 
και αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ τθσ Εταιρείασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ από το προςωπικό. 

3.8 Προβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

Μία πρόβλεψθ καταχωρείται ςτον Ιςολογιςμό όταν θ Εταιρεία ζχει νομικι ι τεκμαρτι υποχρζωςθ ωσ 
αποτζλεςμα παρελκόντοσ γεγονότοσ και είναι πικανό ότι κα απαιτθκεί  εκροι οικονομικοφ οφζλουσ  για 
τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ και το ποςό αυτισ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Οι προβλζψεισ 
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επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία Ιςολογιςμοφ και, αν δεν είναι πλζον πικανό ότι κα υπάρξει εκροι 
πόρων για το διακανονιςμό τθσ δζςμευςθσ, οι προβλζψεισ αντιλογίηονται.     

Οι προβλζψεισ χρθςιμοποιοφνται μόνο για το ςκοπό για τον οποίο αρχικά δθμιουργικθκαν. Εάν θ 
επίπτωςθ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ προςδιορίηονται με προεξόφλθςθ των αναμενόμενων 
μελλοντικϊν εκροϊν κάνοντασ χριςθ ενόσ ςυντελεςτι προ-φόρου, ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθ διαχρονικι 
αξία του χριματοσ και όπου πρόςφορο, τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθν υποχρζωςθ.  

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ αλλά 
γνωςτοποιοφνται, εκτόσ εάν θ πικανότθτα εκροισ πόρων είναι ελάχιςτθ. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν 
αναγνωρίηονται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι των 
οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. 

3.9  Ζςοδα 

3.9.1 Ζςοδα από διαφιμιςθ 

Το ζςοδο από πϊλθςθ διαφθμιςτικοφ χρόνου τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ 
Ειςοδιματοσ ςτθν περίοδο κατά τθν οποία μεταδίδεται τθλεοπτικά θ διαφιμιςθ και καταχωρείται ςτθν 
εφλογθ αξία του ποςοφ που ειςπράττεται ι που είναι ειςπρακτζο, κακαρό από τυχόν φόρουσ κ αι 
εκπτϊςεισ. 

3.9.2  Ζςοδα από ςυμβάςεισ παροχισ δικαιωμάτων προγράμματοσ 

Το ζςοδο από ςυμβάςεισ παροχισ δικαιωμάτων προγράμματοσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ςτθν 
Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ όταν θ περίοδοσ παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ του προγράμματοσ 
αρχίςει, θ αμοιβι τθσ άδειασ χριςθσ και το κόςτοσ του προγράμματοσ είναι γνωςτό, όταν το πρόγραμμα 
είναι διακζςιμο προσ τθλεοπτικι μετάδοςθ και ζχει γίνει αποδεκτό από τον αντιςυμβαλλόμενο και όταν θ 
είςπραξθ του τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ. 

3.9.3  Προμικειεσ 

Πταν θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ και όχι ωσ ο κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ ςε ςυναλλαγι πϊλθςθσ, 
αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο το ποςό τθσ κακαρισ προμικειασ που λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίηεται ζςοδο αν 
δεν είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ θ είςπραξθ του τιμιματοσ τθσ ςυναλλαγισ. 

3.9.4 Δικαιϊματα (Royalties) 

Ζςοδο από δικαιϊματα που ειςπράττεται επί του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τρίτων ι επί του 
διαφθμιςτικοφ τουσ εςόδου αναγνωρίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ, όταν οι τρίτοι 
μεταδίδουν τθλεοπτικά το πρόγραμμα για το οποίο οφείλονται δικαιϊματα (royalties). 

3.9.5 Τπθρεςίεσ- Infomercials και περιεχόμενο SMS/WAP 

Ζςοδο από infomercials και από πϊλθςθ περιεχομζνου ςχετικοφ με SMS/WAP υπθρεςίεσ που παρζχονται 
ςε ςυνδρομθτζσ κινθτισ τθλεφωνίασ αναγνωρίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ ςτθν περίοδο 
που παρζχονται οι υπθρεςίεσ. Δεν αναγνωρίηεται ζςοδο αν θ είςπραξθ του τιμιματοσ του δεν είναι εφλογα 
εξαςφαλιςμζνθ. 
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3.10 Κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα-ζξοδα 

Τα κακαρά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα αποτελοφνται από τουσ πιςτωτικοφσ τόκουσ από 
επενδυκζντα διακζςιμα και χρθματοοικονομικζσ πιςτϊςεισ, από τουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ και τα λοιπά 
ζξοδα τραπεηϊν. 

Οι δεδουλευμζνοι πιςτωτικοί και χρεωςτικοί τόκοι καταχωροφνται  ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ 
Ειςοδιματοσ, όταν κακίςτανται δεδουλευμζνοι, βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου.  

3.11 Κόςτθ δικτυακοφ τόπου (website) 

Τα κόςτθ ανάπτυξθσ δικτυακοφ τόπου (website), εκτόσ τθσ αγοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν προϊκθςθ και τθ διαφιμιςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ, 
εξοδοποιοφνται με τθν πραγματοποίθςθ τουσ. 

3.12 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ χριςθσ αποτελείται από τον τρζχοντα και  τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόροσ 
ειςοδιματοσ καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων εκτόσ από τθν περίπτωςθ που αφορά 
κονδφλια τα οποία καταχωροφνται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται ςτα ίδια κεφάλαια.  

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ είναι ο αναμενόμενοσ πλθρωτζοσ φόροσ επί του φορολογθτζου ειςοδιματοσ 
χριςθσ, βάςει των κεςπιςμζνων ι ουςιαςτικά κεςπιςμζνων ςυντελεςτϊν φόρου κατά τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ, κακϊσ και οποιαςδιποτε αναπροςαρμογι ςτο φόρο πλθρωτζο προθγοφμενων χριςεων.  

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ προβλζπεται με τθ μζκοδο υπολογιςμοφ βάςει του Ιςολογιςμοφ, υπολογιηόμενοσ 
επί των προςωρινϊν διαφορϊν μεταξφ των λογιςτικϊν ποςϊν των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του 
πακθτικοφ για ςκοποφσ χρθματοοικονομικισ αναφοράσ και των ποςϊν που χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ 
φορολογίασ. Οι ακόλουκεσ προςωρινζσ διαφορζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ: θ αρχικι καταχϊρθςθ 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, θ οποία δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό οφτε το φορολογθτζο 
κζρδοσ και διαφορζσ ςχετιηόμενεσ με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ ςτθν ζκταςθ που αυτζσ δεν κα 
αναςτραφοφν ςτο άμεςο μζλλον. Το ποςό του αναβαλλόμενου φόρου που προβλζπεται βαςίηεται ςτον 
αναμενόμενο τρόπο υλοποίθςθσ ι διακανονιςμοφ των λογιςτικϊν ποςϊν των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
πακθτικοφ, βάςει των κεςπιςμζνων ι ουςιαςτικά κεςπιςμζνων ςυντελεςτϊν φόρου κατά τθν θμερομθ νία 
του Ιςολογιςμοφ. 

Κατά τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ του τρζχοντοσ και αναβαλλόμενου φόρου τθσ Εταιρείασ θ διοίκθςθ ζχει 
λάβει υπόψθ τθν αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν φορολογικι κζςθ τθσ Εταιρείασ, ςχετικά με τυχόν 
πρόςκετουσ φόρουσ και πρόςτιμα. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι ζχει ςχθματίςει τισ απαραίτθτεσ 
προβλζψεισ για τυχόν υποχρεϊςεισ από ανοιχτζσ φορολογικζσ χριςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ερμθνείεσ 
του φορολογικοφ νόμου και προθγοφμενθ εμπειρία από φορολογικοφσ ελζγχουσ. Σε περίπτωςθ νζων 
πλθροφοριϊν και γεγονότων που κα γνωςτοποιθκοφν  και δθμιουργιςουν τθν αναγκαιότθτα για 
ανακεϊρθςθ των εκτιμιςεων, θ επίδραςθ επί τθσ φορολογικισ δαπάνθσ/εςόδου κα απεικονιςτεί  κατά τθν 
περίοδο που γίνει αυτι θ επανεκτίμθςθ. 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται επί μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν και 
προςωρινϊν διαφορϊν ςτθν ζκταςθ που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα 
κζρδθ, ζναντι των οποίων οι μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ και οι προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν.  Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ 
των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  και μειϊνονται όταν δεν είναι πλζον πικανό ότι το φορολογικό 
όφελοσ που ςχετίηεται με αυτζσ κα πραγματοποιθκεί. Γενικότερα θ αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 
καταχωρείται μόνο ςτθν ζκταςθ ςτθν οποία είναι πικανό ότι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ κα υπάρξουν 



 
ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε. 

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 
(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

26 

 

ζναντι των οποίων θ απαίτθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Θ αξία των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 
απαιτιςεων ελζγχεται ςε κάκε θμερομθνία Ιςολογιςμοφ και μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ που δεν είναι 
πλζον πικανό ότι το ςχετικό φορολογικό όφελοσ κα υλοποιθκεί. 

Ρρόςκετοι φόροι ειςοδιματοσ που ανακφπτουν από τθ διανομι μεριςμάτων καταχωροφνται ςτον ίδιο 
χρόνο με αυτόν τθσ  υποχρζωςθσ καταβολισ του ςχετικοφ μερίςματοσ. 

3.13 υμψθφιςμόσ απαιτιςεων-υποχρεϊςεων 

Ο ςυμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων με υποχρεϊςεισ και θ απεικόνιςθ του 
κακαροφ ποςοφ πραγματοποιείται μόνο εφόςον υπάρχει νομικό δικαίωμα για ςυμψθφιςμό και υπάρχει 
πρόκεςθ για διακανονιςμό του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει από τον ςυμψθφιςμό ι για ταυτόχρονο 
διακανονιςμό. 

3.14 Επενδφςεισ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ 

Θ Εταιρεία κατατάςςει ςτθν κατθγορία αυτι επενδφςεισ ςε μετοχζσ λοιπϊν εταιρειϊν.  Θ κατθγορία αυτι 
αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία. Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία καταχωροφνται απευκείασ ςτθν κακαρι 
κζςθ μζχρι τθν πϊλθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, οπότε το ςυςςωρευμζνο κζρδοσ ι ηθμία που 
ζχει αναγνωριςκεί ςτθν κακαρι κζςθ μεταφζρεται ςε λογαριαςμό αποτελεςμάτων. Ο ζλεγχοσ απομείωςθσ 
των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που εντάςςονται ςε αυτι τθν κατθγορία διενεργείται ςε κάκε 
θμερομθνία ςυντάξεωσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Σε περίπτωςθ απομείωςθσ, θ ςωρευτικι ηθμιά 
που είχε καταχωρθκεί ςτθν κακαρι κζςθ μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Αν μετά τθν θμερομθνία 
τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ηθμίασ από απομείωςθ λάβουν χϊρα γεγονότα που οδθγοφν ςε μείωςθ των ιδθ 
αναγνωριςκζντων ποςϊν απομείωςθσ, τα ποςά αυτά αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα ςτα αποτελζςματα χριςθσ, 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που αφοροφν ομόλογα και λοιποφσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ. Αντικζτωσ δεν 
αναςτρζφονται μζςω των αποτελεςμάτων ηθμίεσ απομείωςθσ ςτθν περίπτωςθ των μετοχϊν. Ειδικά ςε ό,τι 
αφορά ςτισ επενδφςεισ ςτουσ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ,  θ Εταιρεία αποτιμά τισ επενδφςεισ αυτζσ ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ μετά από οποιαδιποτε απομείωςθ προκφψει, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν μπορεί με 
αξιοπιςτία να επιμετριςει τθν εφλογθ αξία. 

3.15 Νζα πρότυπα, διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ 

Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και υιοκετθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2017. 

Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, 
τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω.   

Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 12: «Αναγνϊριςθ Αναβαλλόμενθσ Φορολογικισ Απαίτθςθσ για µθ 
Ρραγματοποιθκείςεσ Ηθμιζσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ   που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 
1/1/2017). Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων προζβθ ςτθν ζκδοςθ 
τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ∆ΛΡ 12. Σκοπόσ των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να 
αποςαφθνιςτεί ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων για τισ µθ 
πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ από χρεωςτικοφσ τίτλουσ που επιµετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία.  

Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 7: «Ρρωτοβουλία Γνωςτοποιιςεων» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ   περιόδουσ  που 
ξεκινοφν τθν ι µετά τθν 1/1/2017). Τον Ιανουάριο του 2016,  το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ∆ΛΡ 7. Σκοπόσ των εν λόγω 
τροποποιιςεων είναι να καταςτεί εφικτό για τουσ χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων να 
αξιολογοφν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι 
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τροποποιιςεισ απαιτοφν από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να παρζχουν γνωςτοποιιςεισ, οι οποίεσ κα 
κακιςτοφν εφικτό ςτουσ επενδυτζσ να αξιολογοφν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν απ ό 
χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν που προκφπτουν από 
ταμειακζσ ροζσ, κακϊσ και των µθ ταμειακϊν μεταβολϊν. 

Θ υιοκζτθςθ των ανωτζρω τροποποιιςεων των προτφπων και διερμθνειϊν από τθν Εταιρεία δεν είχε 
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ τθσ Καταςτάςεισ. 

Εκτόσ των προτφπων και διερμθνειϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει 
τα κατωτζρω νζα πρότυπα των οποίων θ εφαρμογι είναι υποχρεωτικι για μεταγενζςτερεσ χριςεισ και δεν 
ζχουν εφαρμοςτεί πρόωρα από τθν Εταιρεία. 

 Διεκνζσ Ρρότυπο Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφοριςεωσ 9: «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018): Στισ 24/7/2014 
ολοκλθρϊκθκε από το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων θ ζκδοςθ του οριςτικοφ κειμζνου του 
προτφπου ΔΡΧΡ 9: Χρθματοοικονομικά μζςα, το οποίο αντικακιςτά το υφιςτάμενο ΔΛΡ 39. Το νζο 
πρότυπο προβλζπει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ αναφορικά µε τθν ταξινόμθςθ και τθν αποτίμθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων και περιλαμβάνει επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το 
οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το 
ΔΡΧΡ 9 κακιερϊνει επίςθσ μία νζα προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και 
αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο ΔΛΡ 39. 

Με βάςθ τθν τρζχουςα εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, το ΔΡΧΑ 9 κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του κακϊσ και ςτισ 
μεταγενζςτερεσ περιόδουσ, δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. Αναφορικά με το νζο μοντζλο απομείωςθσ αξίασ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ, οι 
νζεσ μζκοδοι υπολογιςμοφ για τισ ηθμιζσ αυτζσ ενδεχομζνωσ   κα οδθγιςουν ςτο γεγονόσ οι αναμενόμενεσ 
ηθμιζσ να αναγνωριςτοφν νωρίτερα. Θ Εταιρεία κα εφαρμόςει τθν απλοποιθμζνθ προςζγγιςθ και κα 
αναγνωρίςει πιςτωτικζσ ηθμίεσ ςφμφωνα με το μοντζλο αυτό για τισ εμπορικζσ του απαιτιςεισ. Με βάςθ 
τθν αξιολόγθςθ που διενεργικθκε κατά το 2017, θ Εταιρεία ςυμπζρανε ότι κατά τθν υιοκζτθςθ του νζου 
προτφπου, θ πρόβλεψθ απομείωςθσ κα αυξθκεί αλλά το τελικό ποςό δε κα διαφζρει ςθμαντικά από τθν 
υπάρχουςα πρόβλεψθ, ςτθν οποία οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ επίδραςθ μπορεί να οφείλεται   ςε 
αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και ςτο περιβάλλον που επιχειρεί θ Εταιρεία . 

Διεκνζσ Ρρότυπο Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφοριςεωσ 15: «Ζςοδα από ςυμβάςεισ µε πελάτεσ» 
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018): Στισ 
28/5/2014 εκδόκθκε από το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων το πρότυπο ΔΡΧΡ 15 «Ζςοδα 
από ςυμβάςεισ µε πελάτεσ». Το νζο πρότυπο ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ µε πελάτεσ πλθν 
εκείνων που είναι ςτο πεδίο εφαρμογισ άλλων προτφπων, όπωσ οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, τα 
αςφαλιςτικά ςυμβόλαια και τα χρθματοοικονομικά μζςα. Σφμφωνα µε το νζο πρότυπο, μία εταιρεία 
αναγνωρίηει ζςοδα για να απεικονίςει τθ μεταφορά των υπεςχθμζνων αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςε πελάτεσ 
ζναντι ενόσ ποςοφ που αντιπροςωπεφει τθν αμοιβι, τθν οποία θ εταιρεία αναμζνει ωσ αντάλλαγμα για τα 
εν λόγω προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Ειςάγεται θ ζννοια ενόσ νζου μοντζλου αναγνϊριςθσ εςόδων βάςει πζντε 
βαςικϊν βθμάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξισ: 

• Βιμα 1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων µε ζναν πελάτθ 
• Βιμα 2: Ρροςδιοριςμόσ των υποχρεϊςεων απόδοςθσ ςτθ ςφμβαςθ 
• Βιμα 3: Κακοριςμόσ του τιμιματοσ ςυναλλαγισ 
• Βιμα 4: Κατανομι του τιμιματοσ ςυναλλαγισ ςτισ υποχρεϊςεισ απόδοςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
• Βιμα 5: Αναγνϊριςθ εςόδου όταν (ι κακϊσ) θ εταιρεία ικανοποιεί µία υποχρζωςθ απόδοςθσ 

Θ ζκδοςθ του ΔΡΧΡ 15 επιφζρει τθν κατάργθςθ των ΔΛΡ 11 και ΔΛΡ 18 και των  διερμθνειϊν 13,15,18 και 
31. Το νζο πρότυπο κα εφαρμοςτεί από τθν Εταιρεία από τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Κατά τθν πρϊτθ 
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εφαρμογι του ΔΡΧΡ 15, θ Εταιρεία κα εφαρμόςει πλιρωσ το πρότυπο για τθν περίοδο 2018 και όςον 
αφορά τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ, κα αναγνωρίςει τυχόν ςωρευτικό αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του 
ΔΡΧΑ 15 για όλεσ τισ ςυμβάςεισ που δε κα ζχουν ακόμα ολοκλθρωκεί κατά τθν 1 Ιανουαρίου 2018, ωσ 
προςαρμογι ςτο αρχικό υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων τθν 1 Ιανουαρίου  2018 (μζκοδοσ ςωρευτικισ 
αναπλιρωςθσ). Ωςτόςο, κατά το 2017, θ Εταιρεία διενζργθςε αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΡ 15 ςτισ 
κατθγορίεσ εςόδου, ανάμεςα ςτο καινοφργιο πρότυπο και ςτισ υπάρχουςεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ. Με βάςθ 
τθν παραπάνω ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε δεν εντοπίςτθκαν ουςιϊδεισ διαφορζσ από τισ τρζχουςεσ 
λογιςτικζσ πολιτικζσ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των εςόδων. Ωσ εκ τοφτου, το καινοφριο πρότυπο δεν 
αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ κατά  τθν 
εφαρμογι του. 

 Διεκνζσ Ρρότυπο Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφοριςεωσ 16: «Μιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ ̟  
περιόδουσ ̟  που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1/1/2019): Τθν 13.1.2016 το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων εξζδωςε το πρότυπο ΔΡΧΡ 16 «Μιςκϊςεισ» το οποίο αντικακιςτά: 

 - το ΔΛΡ 17 «Μιςκϊςεισ», 
 - τθ Διερμθνεία 4 «Ρροςδιοριςμόσ του αν μία ςυμφωνία εμπεριζχει μίςκωςθ»,  
 - τθ Διερμθνεία 15 «Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ – Κίνθτρα» και 
 - τθ Διερμθνεία 27 «Εκτίμθςθ τθσ ουςίασ των ςυναλλαγϊν που εμπεριζχουν το νομικό τφπο μίασ 
μίςκωςθσ». 
 
Το νζο πρότυπο διαφοροποιεί ςθμαντικά τθ λογιςτικι των μιςκϊςεων για τουσ μιςκωτζσ ενϊ ςτθν ουςία 
διατθρεί τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 17 για τουσ εκμιςκωτζσ. Ειδικότερα, βάςει των νζων 
απαιτιςεων, καταργείται για τουσ μιςκωτζσ θ διάκριςθ των μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και 
χρθματοδοτικζσ. Οι μιςκωτζσ κα πρζπει πλζον, για κάκε ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ που υπερβαίνει τουσ 12 
μινεσ, να αναγνωρίηουν ςτθν Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ τουσ Θζςθσ το δικαίωμα χριςθσ του 
μιςκωμζνου ςτοιχείου κακϊσ και τθν αντίςτοιχθ υποχρζωςθ καταβολισ των μιςκωμάτων. Ο ανωτζρω 
χειριςμόσ δεν απαιτείται όταν θ αξία του ςτοιχείου χαρακτθρίηεται ωσ πολφ χαμθλι. Θ Εταιρεία εξετάηει 
τθν επίπτωςθ που κα επιφζρει θ υιοκζτθςθ του ΔΡΧΑ 16 ςτισ Χρθματοοικονομικζσ τθσ Καταςτάςεισ. 

 H Εταιρεία προγραμματίηει να υιοκετιςει τα καινοφργιο πρότυπα κατά τθν απαιτοφμενθ θμερομθνία 
εφαρμογισ. 

Επιπλζον, το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων ζχει εκδϊςει οριςμζνα πρότυπα και 
τροποποιιςεισ προτφπων, τα οποία όμωσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και δεν 
ζχουν εφαρμοςτεί πρόωρα από τθν Εταιρεία. Θ Εταιρεία δεν προτίκεται να εφαρμόςει τα πρότυπα αυτά 
νωρίτερα και θ επίπτωςθ τθσ εφαρμογισ τουσ δεν ζχει προςδιοριςτεί . 

4. Προςδιοριςμόσ εφλογων αξιϊν 

Κάποιεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ και γνωςτοποιιςεισ τθσ Εταιρείασ απαιτοφν τον κακοριςμό ευλόγων αξιϊν 
για τα χρθματοοικονομικά και μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ.  Εφλογεσ αξίεσ 
ζχουν προςδιοριςτεί βάςει των ακόλουκων μεκόδων με ςκοπό είτε τθν καταχϊρθςθ τουσ ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ είτε τθ γνωςτοποίθςθ τουσ. Ππου χρειάηεται, περαιτζρω πλθροφορίεσ 
ςχετικζσ με τισ υποκζςεισ που ζγιναν για τον κακοριςμό των ευλόγων αξιϊν γνωςτοποιείται ςτισ 
ςθμειϊςεισ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. 

Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ δεν διαφζρουν ουςιωδϊσ από τισ 
λογιςτικζσ. 
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4.1 Πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Θ εφλογθ αξία των πελατϊν και των λοιπϊν εμπορικϊν απαιτιςεων εκτιμάται ωσ θ παροφςα αξία των 
μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλθμζνων με επιτόκιο τθσ αγοράσ τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
Οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό) που δεν ζχουν προςδιοριςμζνο επιτόκιο 
επιμετροφνται ςτθν αρχικι αξία τιμολογίου εάν θ επίπτωςθ προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικι. Θ εφλογθ 
αξία προςδιορίηεται ςτθν αρχικι θμερομθνία αναγνϊριςθσ και, μόνο για ςκοποφσ γνωςτοποίθςθσ, τθν 
θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

5. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

Θ Εταιρεία εκτίκεται ςτουσ παρακάτω χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ  

 Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

 Κίνδυνοσ ςυνκθκϊν αγοράσ 

Θ ςθμείωςθ αυτι παρουςιάηει πλθροφορίεσ για τθν ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω 
κινδφνουσ, για τουσ ςτόχουσ τθσ Εταιρείασ, τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν για τθν 
επιμζτρθςθ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου, κακϊσ και τθ διαχείριςθ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ. Ρεριςςότερα 
ποςοτικά ςτοιχεία για αυτζσ τισ γνωςτοποιιςεισ περιλαμβάνονται ςε όλο το εφροσ των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθ δθμιουργία και τθν εποπτεία του πλαιςίου 
διαχείριςθσ κινδφνου τθσ Εταιρείασ και βάςει εγκεκριμζνων πολιτικϊν του, ζχει ανακζςει ςτον Οικονομικό 
Τομζα τθν παρακολοφκθςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων. Οι πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου τθσ 
Εταιρείασ εφαρμόηονται προκειμζνου να αναγνωρίηονται και να αναλφονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίηει θ 
Εταιρεία, να τίκενται όρια ανάλθψθσ κινδφνου και να αντιςτακμίηονται οι κίνδυνοι, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ 
τθσ αγοράσ. Οι πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου, εξετάηονται περιοδικά ϊςτε να ενςωματϊνουν τισ αλλαγζσ 
που παρατθροφνται ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 

5.1 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ ηθμίασ τθσ Εταιρείασ ςε περίπτωςθ που ζνασ πελάτθσ ι τρίτοσ ςε 
ςυναλλαγι χρθματοοικονομικοφ μζςου, δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςχετίηεται κατά 
κφριο λόγο με τισ απαιτιςεισ από πελάτεσ. 

Με βάςθ τθν πιςτωτικι πολιτικι που ζχει κεςπίςει θ Εταιρεία, κάκε νζοσ πελάτθσ εξετάηεται  για τθν 
πιςτολθπτικι του ικανότθτα πριν του προτακοφν οι ςυνικεισ όροι πλθρωμϊν. Θ Εταιρεία με τουσ πελάτεσ 
που πλθροφν τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ, προχωρά ςτθ ςφναψθ ςυμφωνθτικϊν.  Ορίηονται πιςτωτικά όρια για 
κάκε πελάτθ, τα οποία αντιπροςωπεφουν το μζγιςτο ανοιχτό ποςό που μπορεί να παρουςιάηουν οι πελάτεσ, 
τα οποία παρακολουκοφνται τακτικά από τον Ριςτωτικό Ζλεγχο προκειμζνου οι ειςπράξεισ να 
πραγματοποιοφνται μζςα ςτα προκακοριςμζνα πιςτωτικά όρια.  

Θ Εταιρεία καταχωρεί τθν  πρόβλεψθ απομείωςθσ που αντιπροςωπεφει τθν εκτίμθςθ για ενδεχόμενεσ ηθμίεσ 
από ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ και απαιτιςεισ.  

5.1.1  Εγγυιςεισ 

Θ πολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να μθν παρζχει χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ.  
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5.1.2  Ζκκεςθ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο 

Θ λογιςτικι αξία των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, αντιπροςωπεφει τθ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο.   

 
 31 Δεκεμβρίου 2017  31 Δεκεμβρίου 2016 

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 57.794.359,44  56.354.773,10  

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 17.047.857,65  13.789.653,43  

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 107.997,99  641.006,52  

φνολο 74.950.215,08  70.785.433,05  

Θ ενθλικίωςθ των υπολοίπων Ρελατϊν και λοιπϊν εμπορικϊν απαιτιςεων κατά τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ ιταν: 

 

Μικτό 
Τπόλοιπο 

2017 

Ηθμιζσ 
απομείωςθσ 

2017 

Κακαρό  
Τπόλοιπο 

2017 

Μικτό 
Τπόλοιπο 

2016 

Ηθμιζσ 
απομείωςθσ 

2016 

Κακαρό  
Τπόλοιπο 

2016 

Ενιμερα υπόλοιπα 30.504.056,92  0,00  30.504.056,92  30.728.623,49  0,00  30.728.623,49  

Υπόλοιπα ςε 
κακυςτζρθςθ ζωσ 6 
μινεσ 

4.470.382,80  0,00  4.470.382,80  4.374.672,43  0,00  4.374.672,43  

Υπόλοιπα ςε 
κακυςτζρθςθ από 
6 ζωσ 12 μθνϊν 

1.130.190,84  0,00  1.130.190,84  6.260.947,32  0,00  6.260.947,32  

Υπόλοιπα ςε 
κακυςτζρθςθ άνω 
των 12 μθνϊν 

43.923.695,41  22.233.966,53  21.689.728,88  36.871.589,08  21.881.059,22  14.990.529,86  

φνολο 80.028.325,97  22.233.966,53  57.794.359,44  78.235.832,32  21.881.059,22  56.354.773,10  

 

Βάςει τθσ πολιτικισ τθσ Εταιρείασ ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ αξιολογείται θ ειςπραξιμότθτα των υπολοίπων 
ςφμφωνα με τισ παρεχόμενεσ θμζρεσ πίςτωςθσ κακϊσ και τυχόν ενζργειεσ που κα μποροφςαν να αποδϊςουν 
ςτθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ. Από τθ διαδικαςία αυτι εξαιροφνται υπόλοιπα που υπάγονται ςτθν περίοδο προ 
τθσ θμερομθνίασ αλλαγισ του βαςικοφ μετόχου τθσ Εταιρείασ. Ο παλαιότεροσ βαςικόσ μζτοχοσ, το RTL 
GROUP, κατά τθ πϊλθςθ του πλειοψθφικοφ πακζτου ςτον προθγοφμενο βαςικό μζτοχο (όμιλο ΔΕΜΚΟ) 
εγγυικθκε για το ςφνολο των ανοικτϊν υπολοίπων και επιταγϊν που υπιρχε κατά τθν θμερομθνία τθσ 
πϊλθςθσ βάςει όρων που αναφζρονται ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό πϊλθςθσ. Το ςφνολο των ανείςπρακτων 
υπολοίπων και ςφραγιςμζνων επιταγϊν κα ςυμψθφιςτεί με ίςο ποςό του ομολογιακοφ δανείου. Επομζνωσ, 
με βάςθ τα προβλεπόμενα από το ςυμφωνθτικό, το ποςό αυτό δφναται να ςυμψθφιςτεί με ίςο ποςό του 
ομολογιακοφ δανείου, μετά τθν εξάντλθςθ των δυνατοτιτων είςπραξθσ και τθν εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων 
προχποκζςεων. 
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Θ κίνθςθ τθσ απομείωςθσ πελατϊν κατά τισ χριςεισ 2017 και 2016 ιταν:   

 
 31 Δεκεμβρίου 2017  31 Δεκεμβρίου 2016 

Υπόλοιπο τθσ 1 Ιανουαρίου  21.881.059,22  21.471.607,61 

Ηθμιζσ απομείωςθσ 352.907,31  409.451,61  

Τπόλοιπο τθσ 31 Δεκεμβρίου 22.233.966,53  21.881.059,22  

 

5.2 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ςυνίςταται ςτθν αδυναμία τθσ Εταιρείασ να  εκπλθρϊςει τισ χρθματοοικονομικζσ τθσ 
υποχρεϊςεισ όταν αυτζσ λιγουν. Θ προςζγγιςθ που υιοκετεί θ Εταιρεία για τθ διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ 
είναι να διαςφαλίηουν, όςο γίνεται περιςςότερο, ότι πάντα κα ζχουν αρκετι ρευςτότθτα για να εκπλθρϊνουν 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ όταν αυτζσ λιγουν. 

Ραρατίκενται οι ςυμβατικζσ λιξεισ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ, βάςει των 
ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ: 

31 Δεκεμβρίου 2017 Λογιςτικι Αξία 
υμβατικό 
Τπόλοιπο 

Λιγότερο 1 
ζτουσ 

Από 1 μζχρι 5 
ζτθ 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ 

53.188.065,00  53.188.065,00  53.188.065,00  0,00  

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ 
Υποχρεϊςεισ 

4.407.037,99  4.407.037,99  0,00  4.407.037,99  

Μακροπρόκεςμα  Δάνεια 4.675.449,62  4.877.670,81  0,00  4.877.670,81 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ 
ομολογιακϊν δανείων 

18.000.000,00  18.000.000,00  18.000.000,00  0,00  

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 18.718.341,05  18.718.341,05  18.718.341,05  0,00  

φνολο 98.988.893,66  99.191.114,85  89.906.406,05  9.284.708,80  

 

Θ αποπλθρωμι των μακροπρόκεςμων δανείων ορίηεται ςε 5 ιςόποςεσ δόςεισ των ΕΥΩ 4.500.000 εκ. (κατά 
ανϊτατο) ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ: α) 31.12.2015, β) 31.12.2016, γ) 31.12.2017, δ) 31.12.2018, ε) 
31.12.2019. Το αντίςτοιχο επιτόκιο διαμορφϊνεται από 31.12.2011 μζχρι 31.12.2015 ςε 0% και από 
31.12.2015 ςε 4% (ςθμείωςθ 16α). Επιςθμαίνεται ότι το RTL Group ζχει παράςχει ςτθν Εταιρεία περίοδο 
χάριτοσ αναφορικά με τθν ζναρξθ και το πρόγραμμα αποπλθρωμισ του δανείου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ τελικοφ προςδιοριςμοφ του υπολοίπου του, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 5.1.2. 
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31 Δεκεμβρίου 2016 
Λογιςτικι 

Αξία 
υμβατικό 
Τπόλοιπο 

Λιγότερο 1 
ζτουσ 

Από 1 μζχρι 5 
ζτθ 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ 

50.067.105,81  50.067.105,81  50.067.105,81  0,00  

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ 
Υποχρεϊςεισ 

2.911.597,46  2.911.597,46  0,00  2.911.597,46  

Μακροπρόκεςμα  Δάνεια 8.629.987,33  9.027.329,89  0,00  9.027.329,89  

Βραχυπρόκεςμο μζροσ 
ομολογιακϊν δανείων 

13.500.000,00  13.500.000,00  13.500.000,00  0,00  

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 16.157.968,34  16.157.968,34  16.157.968,34  0,00  

φνολο 91.266.658,93  91.664.001,50  79.725.074,15  11.938.927,35  

Θ Εταιρεία ζχει αυξθμζνο κίνδυνο ρευςτότθτασ λόγω ηθμιογόνων αποτελεςμάτων ωςτόςο οι ταμειακζσ τθσ 
ανάγκεσ καλφπτονται με περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ, γεγονόσ που κα οδθγιςει ςτθ μείωςθ των εκροϊν 
διακεςίμων και ιςοςκελιςμοφ τουσ με τισ αντίςτοιχεσ ειςροζσ. Επιπλζον, θ Εταιρεία βρίςκεται ςε ςυνεννόθςθ 
με τισ τράπεηεσ Ρειραιϊσ και Εκνικι για περαιτζρω αφξθςθ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο, των 
βραχυπρόκεςμων χορθγιςεων από αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ με εγγφθςθ επιταγϊν και factoring. 

5.3 Κίνδυνοσ ςυνκθκϊν αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ ςυνκθκϊν αγοράσ ςυνίςταται ςτον κίνδυνο αλλαγϊν τιμϊν, όπωσ οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ 
και τα επιτόκια, που επθρεάηουν τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ι τθν αξία των χρθματοοικονομικϊν τθσ 
μζςων. Ο ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου από τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ είναι να ελζγχεται θ ζκκεςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ ςτο πλαίςιο αποδεκτϊν παραμζτρων, με παράλλθλθ βελτιςτοποίθςθ των 
αποδόςεων. 

5.3.1 υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Θ Εταιρεία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 είχε υπόλοιπα πελατϊν ςε ξζνο νόμιςμα, κυρίωσ δολάρια ΘΡΑ 
φψουσ ΕΥΩ 1.290.016,44, που αντιπροςωπεφουν το 2,23% περίπου του ςυνόλου των πελατϊν και λοιπϊν 
εμπορικϊν απαιτιςεϊν τθσ κατά τθν θμερομθνία αυτι. Επιπλζον, τα υπόλοιπα προμθκευτϊν ςε ξζνο 
νόμιςμα ανζρχονταν ςε ΕΥΩ 133.588,29 αντιπροςωπεφοντασ το 0,72% περίπου του ςυνόλου των 
προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων. Κατά ςυνζπεια, λόγω των περιοριςμζνων υπολοίπων και 
ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ ςε ξζνο νόμιςμα και κακϊσ ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ δεν είναι ςθμαντικόσ, δεν 
παρατίκεται ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. 

5.3.2 Κίνδυνοσ επιτοκίων 

Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ δανειςμοφ, από τισ οποίεσ οι βραχυπρόκεςμου ορίηοντα φζρουν 
μεταβλθτό επιτόκιο. Θ επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2017 
από μία μεταβολι ςτο επιτόκιο κατά 0,5% κα ςυνεπάγονταν αυξθμζνα ζξοδα κατά περίπου ΕΥΩ 166 
χιλιάδεσ (2016: ΕΥΩ 128 χιλιάδεσ) ενϊ μία αντίςτοιχθ μείωςθ του επιτοκίου βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ κα 
ςυνεπάγονταν μειωμζνα χρθματοοικονομικά ζξοδα κατά ΕΥΩ  166 χιλιάδεσ (2016: ΕΥΩ 128 χιλιάδεσ). 

5.4 Διαχείριςθ κεφαλαίου 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί τθν απόδοςθ του ςυνόλου των επενδυμζνων 
κεφαλαίων, ςτοχεφοντασ ςτθ βελτιςτοποίθςι τθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ 
Εταιρείασ κακϊσ και θ εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν τθσ υποχρεϊςεων. Επιπλζον, θ Εταιρεία παρακολουκεί 
μθνιαία τθν ανάπτυξθ των εςόδων τθσ, τα ζξοδα και κόςτθ τθσ ζναντι των προχπολογιςμϊν τθσ κακϊσ και το 
κεφάλαιο κίνθςθσ προκειμζνου να χρθματοδοτεί τισ δραςτθριότθτεσ τθσ. Για τθ χρθματοδότθςθ των 
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δραςτθριοτιτων τθσ και τθσ ανάπτυξθσ των προγραμμάτων τθσ, θ Εταιρεία χρθματοδοτείται από τράπεηεσ 
δυνάμει ςυμβάςεων πίςτωςθσ ι άλλεσ εταιρείεσ βάςει ςυμβάςεων.  

Σχετικά με τθ διαχείριςθ κεφαλαίου, θ Εταιρεία υπόκειται ςε κάποιουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ που 
προκφπτουν από τθν Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία. Συγκεκριμζνα, θ Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία προβλζπει 
τθν υποχρεωτικι κράτθςθ τακτικοφ αποκεματικοφ 5% ετθςίωσ από τα κακαρά κζρδθ τθσ χριςθσ, κακϊσ και 
τθ διανομι μερίςματοσ 35% των κακαρϊν κερδϊν κάκε χριςθσ. Επίςθσ, θ Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία 
προβλζπει τθ διατιρθςθ του φψουσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ ςτο 50% τουλάχιςτον του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Σε περίπτωςθ μείωςθσ τθσ κακαρισ κζςθσ κάτω του 50% του 
καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πρζπει να ςυνζλκει προκειμζνου 
να αποφαςίςει για τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων που κα επιτρζψουν τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 
Εταιρείασ. Ρεραιτζρω ο Ν.4339/2015 για τθν αδειοδότθςθ παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ 
τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ, προβλζπει ότι το ελάχιςτο καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο 
των παρόχων πρζπει να ανζρχεται ςε 8 εκατομμφρια ΕΥΩ και τα ίδια κεφάλαια δεν μποροφν να 
υπολείπονται του κατά τα ωσ άνω ελάχιςτου καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 

5.5 Εφλογεσ αξίεσ 

Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, απαιτιςεων, βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων και 
ταμειακϊν διακεςίμων δε διαφζρουν από τισ λογιςτικζσ αξίεσ όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ διότι τα κονδφλια αυτά είναι βραχυπρόκεςμθσ φφςθσ.  

Δεν υφίςταται ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των εφλογων αξιϊν και των αντίςτοιχων λογιςτικϊν των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ (δθλαδι των εμπορικϊν και λοιπϊν 
απαιτιςεων, των ταμειακϊν διακεςίμων, των προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων, των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων, των δανείων και των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων).  

Θ εφλογθ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου είναι το ποςό που ειςπράττεται για τθν πϊλθςθ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου ι πλθρϊνεται για το διακανονιςμό μιασ υποχρζωςθσ ςε μία ςυναλλαγι υπό 
κανονικζσ ςυνκικεσ μεταξφ δφο εμπορικά ςυναλλαςςόμενων κατά τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ τθσ. Θ 
εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  τθσ 31 
Δεκεμβρίου 2017 προςδιορίςτθκε με τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ από τθν Διοίκθςθ. Σε περιπτϊςεισ 
όπου δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα ι είναι αυτά περιοριςμζνα από ενεργζσ χρθματαγορζσ ο ι 
αποτιμιςεισ των εφλογων αξιϊν ζχουν προκφψει από τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τισ 
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που υπάρχουν. 

 Επίπεδο 1: Χρθματιςτθριακζσ αξίεσ από ενεργζσ χρθματαγορζσ για ακριβϊσ ίδια εμπορεφςιμα 

ςτοιχεία, 

 Επίπεδο 2: Αξίεσ που δεν είναι επιπζδου 1 αλλά μπορεί να εντοπιςκοφν ι να προςδιοριςκοφν άμεςα ι 

ζμμεςα μζςω χρθματιςτθριακϊν τιμϊν από ενεργζσ χρθματαγορζσ,  

 Επίπεδο 3: Αξίεσ για περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που δεν βαςίηονται ςε χρθματιςτθριακζσ 

τιμζσ από ενεργζσ χρθματαγορζσ. 

Οι παραπάνω μζκοδοι και παραδοχζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ για κάκε 
κατθγορία χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου: Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, εμπορικζσ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ, προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ: Θ λογιςτικι αξία είναι ςχεδόν ίδια με τθν εφλογθ επειδι 
θ λιξθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων είναι ωσ επί το πλείςτον βραχυπρόκεςμθ. 



 
ALPHA ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ Α.Ε. 

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 
(ποςά ςε ΕΤΡΩ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

34 

 

6. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2017 και 2016 αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Kτίρια& τεχνικά 
ζργα 

Mθχ/τα - τεχνικζσ 
εγκαταςτάςεισ & 

λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ  

Mθχ/τα  υπο 
χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ 

Μεταφορικά 
Μζςα 

Eπιπλα& λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ  

Ακινθτοποιιςεισ 
υπο εκτζλεςθ 

 

φνολο 

      

 

 Κόςτοσ 
     

 

 Τπόλοιπο 01.01.2017 12.887.227,12  8.680.472,38  5.360.978,92  2.002.604,27  4.699.166,45  406.421,05  34.036.870,19  

Ρροςκικεσ 141.610,03  28.841,73  675.057,00  171.829,45  230.841,11  0,00  1.248.179,32  

Μειϊςεισ 0,00  (3.933,90) 0,00  (327.316,28) (17.489,34) 0,00  (348.739,52) 

Τπόλοιπο 31.12.2017 13.028.837,15  8.705.380,21  6.036.035,92  1.847.117,44  4.912.518,22  406.421,05  34.936.309,99  

Αποςβζςεισ 
     

 
 Τπόλοιπο 01.01.2017 8.308.056,50  8.172.608,60  5.277.480,09  919.932,77  4.431.263,21  0,00  27.109.341,17  

Αποςβζςεισ χριςθσ 538.669,51  191.061,04  58.704,36  229.907,74  214.298,09  0,00  1.232.640,74  

Μειϊςεισ 0,00  (3.167,91) 0,00  (136.100,68) 0,00  0,00  (139.268,59) 

Τπόλοιπο 31.12.2017 8.846.726,01  8.360.501,73  5.336.184,44  1.013.739,83  4.645.561,30  0,00  28.202.713,31  

Τπόλοιπα 
     

 
 Τπόλοιπο 01.01.2017 4.579.170,62  507.863,78  83.498,83  1.082.671,50  267.903,24  406.421,05 6.927.529,02  

Τπόλοιπο 31.12.2017 4.182.111,14  344.878,48  699.851,48  833.377,61  266.956,92  406.421,05  6.733.596,68  
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Kτίρια& τεχνικά 

ζργα 

Mθχ/τα - τεχνικζσ 
εγκαταςτάςεισ & 

λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ  

Mθχ/τα  υπο 
χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ 

Μεταφορικά 
Μζςα 

Eπιπλα& λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ  

Ακινθτοποιιςεισ 
υπο εκτζλεςθ 

 

φνολο 

      

 

 Κόςτοσ 
     

 

 Τπόλοιπο 01.01.2016 12.528.551,64  8.601.293,63  5.294.722,42  1.754.444,98  4.519.134,95  0,00  32.698.147,62  

Ρροςκικεσ 358.675,48  161.611,53  66.256,50  330.700,12  195.078,87  406.421,05  1.518.743,55  

Μειϊςεισ 0,00  (82.432,78) 0,00  (82.540,83) (15.047,37) 0,00  (180.020,98) 

Τπόλοιπο 31.12.2016 12.887.227,12  8.680.472,38  5.360.978,92  2.002.604,27  4.699.166,45  406.421,05  34.036.870,19  

Αποςβζςεισ 
     

 
 Τπόλοιπο 01.01.2016 7.788.729,54  8.040.332,52  5.189.858,11  711.592,07  4.099.756,83  0,00  25.830.269,07  

Αποςβζςεισ χριςθσ 519.326,96  199.741,57  87.621,97  227.220,71  339.826,08  0,00  1.373.737,29  

Μειϊςεισ 0,00  (67.465,49) 0,00  (18.880,01) (8.319,70) 0,00  (94.665,20) 

Τπόλοιπο 31.12.2016 8.308.056,50  8.172.608,60  5.277.480,09  919.932,77  4.431.263,21  0,00  27.109.341,17  

Τπόλοιπα 
     

 
 Τπόλοιπο 01.01.2016 4.739.822,10  560.961,11  104.864,31  1.042.852,91  419.378,12  0,00  6.867.878,55  

Τπόλοιπο 31.12.2016 4.579.170,62  507.863,78  83.498,83  1.082.671,50  267.903,24  406.421,05  6.927.529,02  

Επί των κτιρίων, ςε οικόπεδα τρίτων και του εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ και υποκικεσ. 
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7. Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία για τισ χριςεισ 2017 και 2016 αναλφονται ωσ εξισ: 

 
Λογιςμικά Προγράμματα 

  Κόςτοσ 
 Τπόλοιπο 01.01.2017 1.245.046,06  

Ρροςκικεσ 26.671,80  

Τπόλοιπο 31.12.2017 1.271.717,86  

Αποςβζςεισ 

 Τπόλοιπο 01.01.2017 1.203.039,40  

Αποςβζςεισ χριςθσ 43.733,10  

Τπόλοιπο 31.12.2017 1.246.772,50  

Τπόλοιπα  
 Τπόλοιπο 01.01.2017 42.006,66  

Τπόλοιπο 31.12.2017 24.945,36  

  Κόςτοσ 
 Τπόλοιπο 01.01.2016 1.196.127,62  

Ρροςκικεσ 48.918,44  

Τπόλοιπο 31.12.2016 1.245.046,06  

Αποςβζςεισ 

 Τπόλοιπο 01.01.2016 1.128.686,08  

Αποςβζςεισ χριςθσ 74.353,32  

Τπόλοιπο 31.12.2016 1.203.039,40  

Τπόλοιπα  
 Τπόλοιπο 01.01.2016 67.441,54  

Τπόλοιπο 31.12.2016 42.006,66  
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8. Δικαιϊματα προγράμματοσ 

 

Δικαιϊματα 
ιδιοπαραχκζντων 
προγραμμάτων 

Δικαιϊματα 
προβολισ 

προγραμμάτων 
φνολο 

Κόςτοσ 
   

Τπόλοιπο 01.01.2017 7.240.570,02  10.067.001,79  17.307.571,81  

Ρροςκικεσ 0,00  14.555.607,97  14.555.607,97  

Αναλϊςεισ (503.827,06) (14.144.277,16) (14.648.104,22) 

Τπόλοιπο 31.12.2017 6.736.742,96  10.478.332,60  17.215.075,56  

 

Τπόλοιπα  
   

Τπόλοιπο 01.01.2017 7.240.570,02  10.067.001,79  17.307.571,81  

Τπόλοιπο 31.12.2017 6.736.742,96  10.478.332,60  17.215.075,56  

    
Κόςτοσ 

   
Τπόλοιπο 01.01.2016 7.994.558,43  8.666.330,70  16.660.889,13  

Ρροςκικεσ 0,00  12.427.355,90  12.427.355,90  

Αναλϊςεισ (753.988,41) (11.026.684,81) (11.780.673,22) 

Τπόλοιπο 31.12.2016 7.240.570,02  10.067.001,79  17.307.571,81  

 

Τπόλοιπα  
   

Τπόλοιπο 01.01.2016 7.994.558,43  8.666.330,70  16.660.889,13  

Τπόλοιπο 31.12.2016 7.240.570,02  10.067.001,79  17.307.571,81  

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προζβθ ςε αξιολόγθςθ των μελλοντικϊν οφελϊν των 
δικαιωμάτων προγραμμάτων ελλθνικϊν ςειρϊν. Κατά τθν αξιολόγθςθ αυτι, θ οποία αντιπροςωπεφει τθν 
καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ αναφορικά με τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ των προγραμμάτων, 
χρθςιμοποιικθκαν τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Τα ιςτορικά δεδομζνα / ζςοδα από επαναλιψεισ προθγοφμενων χριςεων 

 Τισ εκτιμιςεισ για τθν μελλοντικι εξζλιξθ των διαφθμιςτικϊν εςόδων 

 Τισ εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν  (10 ζτθ) 

Οι βαςικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ προεξοφλθμζνεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ των 
επόμενων δζκα ετϊν είναι το επιτόκιο προεξόφλθςθσ που ορίηεται ςε 8,94%, θ μελλοντικι αφξθςθ εςόδων 
από επαναλιψεισ, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ διαφθμιςτικισ αγοράσ ο οποίοσ ζχει βαςιςτεί ςε ιςτορικά 
δεδομζνα και εκτιμιςεισ μελλοντικισ πορείασ τθσ αγοράσ με βάςει τον ρυκμό ανάπτυξθσ του ΑΕΡ τθσ χϊρασ 
και το ιςχφον κεςμικό  πλαίςιο.  

Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ αφοροφν επίςθσ τθν ανταγωνιςτικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ςτον κλάδο και τθ δομι του 
προγράμματοσ τθσ. 

Τα προςδοκϊμενα ποςοςτά ανάπτυξθσ που  ζχουν ενςωματωκεί ςτισ προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ από τα 
διαφθμιςτικά ζςοδα κεωροφνται εφικτά με βάςθ τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ αγοράσ, τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ 
τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ και τθν ενδυνάμωςθ του μεριδίου τθλεκζαςθσ τθσ Εταιρείασ. 
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Τυχόν αρνθτικι επίδραςθ κατά 1% ςτισ παραπάνω εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ αναφορικά με τθν μελλοντικι 
εξζλιξθ του επιτοκίου προεξόφλθςθσ κα ςυνεπάγονταν χαμθλότερεσ αναμενόμενεσ χρθματορροζσ από τθν 
ανάλωςθ των δικαιωμάτων τθλεοπτικϊν ςειρϊν ςε ςχζςθ με τθ λογιςτικι τουσ αξία κατά περίπου ΕΥΩ 275 
χιλιάδεσ ενϊ τυχόν μείωςθ του επιτοκίου προεξόφλθςθσ κα ςυνεπάγονταν αυξθμζνεσ αναμενόμενεσ 
χρθματορροζσ ςε περίπου ΕΥΩ 296 χιλιάδεσ. 

Τα δικαιϊματα προγράμματοσ παρουςιάηονται ςτον Ιςολογιςμό ωσ εξισ: 

 
 31 Δεκεμβρίου 2017  31 Δεκεμβρίου 2016 

Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό 
  

Δικαιϊματα ιδιοπαραχκζντων προγραμμάτων 6.736.742,96  7.240.570,02 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 
  

Δικαιϊματα προγραμμάτων 10.478.332,60  10.067.001,79  

φνολο 17.215.075,56  17.307.571,81  

Οι αποςβζςεισ του παραγόμενου προγράμματοσ και οι χρεϊςεισ των δικαιωμάτων προβολισ 
προγράμματοσ αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ πωλθκζντων. 

 

9. Επενδφςεισ ςε μετοχζσ λοιπϊν επιχειριςεων 

Οι επενδφςεισ ςε μετοχζσ λοιπϊν επιχειριςεων αφοροφν κυρίωσ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτθν DIGEA 
Ψθφιακόσ Ράροχοσ Α.Ε. κόςτουσ ΕΥΩ 1.372.420,00, ςε ποςοςτό 10,19%. Εντόσ του 2017 με απόφαςθ τθσ 
από 19 Ιανουαρίου 2017 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ DIGEA Ψθφιακόσ Ράροχοσ Α.Ε., 
αποφαςίςτθκε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτθν οποία θ Εταιρεία δε ςυμμετείχε, θ οποία καλφφκθκε εν 
μζρει ςτισ 12 Ιουνίου 2017 και το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ διαμορφϊκθκε ςε 10,19% από 13,30%. 
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10. Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ /(υποχρεϊςεισ)  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ Κακαρό υπόλοιπο 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Ενςϊματα πάγια 163.340,84  148.620,98  0,00  0,00  163.340,84  148.620,98  

Ραραγόμενο πρόγραμμα 0,00  0,00  2.032.538,75  1.917.758,04  (2.032.538,75) (1.917.758,04) 
Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου 
από τθν υπθρεςία 

1.430.206,63  1.460.954,46  0,00  0,00  1.430.206,63 1.460.954,46  

Αποτίμθςθ δανείου ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ 0,00  0,00  58.644,03  115.229,34  (58.644,03) (115.229,34) 

Δεδουλευμζνα ζςοδα 0,00  0,00  80.763,40  49.876,38  (80.763,40) (49.876,38) 

Λοιπά 1.247.933,54  0,00 0,00  0,00  1.247.933,54  0,00 

Αναγνϊριςθ ηθμιϊν 670.059,53  2.319.289,53  0,00  0,00  670.059,53  2.319.289,53  

 3.511.540,54 3.928.864,97 2.171.946,18 2.082.863,76 1.339.594,36 1.846.001,21 
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Θ κίνθςθ των προςωρινϊν διαφορϊν κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ ζχει ωσ εξισ:  

 
1.1.2017 

Καταχϊρθςθ ςτα 
αποτελζςματα χριςθσ 

Καταχϊρθςθ ςτα λοιπά 
ςυνολικά ειςοδιματα 

31.12.2017 

Ενςϊματα πάγια 148.620,98  14.719,86  0,00  163.340,84  

Ραραγόμενο πρόγραμμα (1.917.758,04) (114.780,71) 0,00  (2.032.538,75) 

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ 1.460.954,46  307,69  (31.055,52) 1.430.206,63  

Αποτίμθςθ δανείου ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ (115.229,34) 56.585,31  0,00  (58.644,03) 

Δεδουλευμζνα ζςοδα (49.876,38) (30.887,02) 0,00  (80.763,40) 

Λοιπά 0,00  1.247.933,54  0,00  1.247.933,54  

Αναγνϊριςθ ηθμιϊν 2.319.289,53  (1.649.230,00) 0,00  670.059,53  

Αναβαλλόμενθ φορολογικι (υποχρζωςθ) / απαίτθςθ 1.846.001,21  (475.351,33) (31.055,52) 1.339.594,36  

 

 

1.1.2016 
Καταχϊρθςθ ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ 
Καταχϊρθςθ ςτα λοιπά 
ςυνολικά ειςοδιματα 

31.12.2016 

Ενςϊματα πάγια 103.227,45  45.393,53  0,00  148.620,98  

Ραραγόμενο πρόγραμμα (1.964.735,23) 46.977,20  0,00  (1.917.758,04) 

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ 1.179.945,04  49.954,24  231.055,18  1.460.954,46  

Αποτίμθςθ δανείου ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ (188.708,84) 73.479,50  0,00  (115.229,34) 

Δεδουλευμζνα ζςοδα (60.442,87) 10.566,49  0,00  (49.876,38) 

Αναγνϊριςθ ηθμιϊν 2.115.737,91  203.551,62  0,00  2.319.289,53  

Αναβαλλόμενθ φορολογικι (υποχρζωςθ) / απαίτθςθ 1.185.023,46  429.922,58  231.055,18  1.846.001,21  
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Στισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται ωφζλειεσ από τισ φορολογικζσ ηθμιζσ που 
πραγματοποιικθκαν το ζτοσ 2013, των οποίων οι θμερομθνία λιξθσ είναι ςτο ζτοσ 2018, όπωσ παρατίκεται 
ςτθν κάτωκι ανάλυςθ: 

Ζτοσ δθμιουργίασ Ζτοσ λιξθσ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 ΕΤΡΩ 

2013 2018 2.310.550,00 

φνολο 
 

2.310.550,00 

Επί των ανωτζρω μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν αναγνωρίςτθκε ωφζλεια 29% κατά τθ χριςθ 2017 με 
βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ότι κα υπάρξουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, τα οποία κα 
ςυμψθφίςουν εν λόγω μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ επί των οποίων αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ 
φορολογικι απαίτθςθ. 

11. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

Οι Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Εγγυιςεισ ενοικίων 109.018,14  109.018,14  

Εγγυιςεισ ΔΕΘ 42.150,54  42.150,54  

Εγγφθςθ EBU 20.400,00  20.400,00  

Λοιπζσ εγγυιςεισ 148.694,06  148.694,06  

Λοιπζσ απαιτιςεισ 15.000.000,00  15.000.000,00  

φνολο 15.320.262,74  15.320.262,74  

 

Οι λοιπζσ απαιτιςεισ ποςοφ ΕΥΩ 15 εκ. αφοροφν λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ οι οποίεσ 
ζχουν ταξινομθκεί ωσ ειςπρακτζεσ πζραν των πζντε ετϊν. 

 

12. Πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Οι Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 56.651.507,25  52.981.864,05  

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 1.658.408,51  1.364.327,32  

Απαιτιςεισ κατά ςυνδεμζνων επιχειριςεων 8.763.055,60  10.646.133,20  

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 8.531.729,29  8.293.569,55  

Επιταγζσ εκχωρθμζνεσ ςε Factoring 4.423.625,32  4.949.938,20  

Μείον: Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων (22.233.966,53) (21.881.059,22) 

φνολο 57.794.359,44  56.354.773,10  
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Στισ απαιτιςεισ από πελάτεσ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 17.552 χιλ. (2016: 15.063 
χιλ.) οι οποίεσ ζχουν εκχωρθκεί ςε Factoring. 

13. Λοιπζσ απαιτιςεισ 

Οι Λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Χρθματικζσ διευκολφνςεισ προςωπικοφ 399,18  172,12  

Ρροκαταβολζσ & Ραρακρατιςεισ Φόρων 94,92  60,26  

Λοιποί χρεϊςτεσ διάφοροι 4.796.717,79  2.142.731,47  

Ζξοδα επομζνων χριςεων 322.692,74  277.781,70  

Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ κατά ςυνδεμζνων επιχειριςεων 10.647.467,53  9.448.101,23  

Απαιτιςεισ από το Δθμόςιο 34.303,17  23.232,80  

Λογαριαςμοί διαχ/ςεωσ προκ/λϊν και  πιςτϊςεων 81.794,46  96.594,62  

Ρροκαταβολζσ προμθκευτϊν 359.120,39  1.442.567,74  

Δουλευμζνα ζςοδα 805.267,47  358.411,49  

φνολο 17.047.857,65  13.789.653,43  

 

14. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Ταμείο 8.906,33  8.934,69  

Κατακζςεισ Τραπεηϊν 99.091,66  632.071,83  

φνολο 107.997,99  641.006,52  

Εκ του ςυνόλου των βραχυπρόκεςμων κατακζςεων τθσ Εταιρείασ τθροφνται ςε ΕΥΩ κατακζςεισ φψουσ 
ΕΥΩ 98.999,76 (2016: 623.107,47) που κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθροφνται ςε υποκαταςτιματα 
ελλθνικϊν τραπεηϊν. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ςτα τζλθ του 1ου εξαμινου 2015 επιβλικθκαν κεφαλαιακοί 
περιοριςμοί ςτθν ελλθνικι επικράτεια, που παραμζνουν ςε ιςχφ και κατά τθ χριςθ 2017. 
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15. Μετοχικό κεφάλαιο και αποκεματικά 

Θ κίνθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου και των αποκεματικϊν τθσ Εταιρείασ κατά τισ χριςεισ  2017 και 2016 
παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια: 

(α) Μετοχικό κεφάλαιο  

Εντόσ των χριςεων 2017 και 2016, δεν αποφαςίςτθκε μεταβολι μετοχικοφ κεφαλαίου, ςυνεπϊσ αντίςτοιχα 
το ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανιρχετο ςε ΕΥΩ 12.693.475,52 
διαιροφμενο ςε 14.424.404 ονομαςτικζσ κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ΕΥΩ 0,88 εκάςτθ, ενϊ θ υπζρ το 
άρτιο αξία ανιρχετο ςυνολικά ςε ΕΥΩ 425.304.414,13, μετά τθν αφαίρεςθ των ςχετικϊν εξόδων αφξθςθσ 
μετοχικοφ κεφαλαίου. 

(β) Σακτικό αποκεματικό 

Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται από τα κζρδθ τθσ χριςθσ, να 
ςχθματίςουν τουλάχιςτον το 5% ςαν τακτικό αποκεματικό  μζχρισ ότου αυτό φτάςει το ζνα τρίτο του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου.  

Θ Εταιρεία λόγω ςωρευμζνων ηθμιϊν δεν ςχθματίηει τακτικό αποκεματικό.  

(γ) Μερίςματα 

Με βάςθ τθν Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται ςε κάκε χριςθ να δια νζμουν 
ςτουσ μετόχουσ τουσ τουλάχιςτον το 35% των κερδϊν, μετά από φόρουσ, και μετά από τθν κράτθςθ για 
τακτικό αποκεματικό. Θ Εταιρεία μπορεί να μθν προχωριςει ςε διανομι με ομόφωνθ ζγκριςθ των 
μετόχων τθσ. 

Επιπλζον, θ Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία απαιτεί οριςμζνεσ ςυνκικεσ να πλθροφνται πριν τθ διανομι 
μερίςματοσ ωσ εξισ: 

 Δεν μποροφν να διανεμθκοφν μερίςματα ςτουσ μετόχουσ όταν θ κακαρι κζςθ τθσ Εταιρείασ είναι ι κα 
είναι μετά τθ διανομι μικρότερθ του μετοχικοφ κεφαλαίου και των αποκεματικϊν που απαγορεφετ αι 
να διανεμθκοφν. 

 Δεν μποροφν να διανεμθκοφν μερίςματα ςτουσ μετόχουσ όταν το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των εξόδων 
εγκατάςταςθσ υπερβαίνει το ςφνολο των αποκεματικϊν που επιτρζπεται θ διανομι τουσ και των 
κερδϊν εισ νζον. 

Θ Εταιρεία λόγω των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν τθσ δεν μπορεί να διανείμει μερίςματα.  

 

(δ) Λοιπά αποκεματικά 

Τα Λοιπά αποκεματικά αναλφονται ωσ εξισ: 

 Φορολογθτζα αποκεματικά προβλζψεων αρκρ. 9 παρ. 4 Ν.3296/2004 (ΕΥΩ 966.503,85) 

 Κακαρά κζρδθ αναλογιςτικισ μελζτθσ καταχωρθμζνθ ςτα Λοιπά Συνολικά Ζςοδα. 

(ΕΥΩ 64.620,65) 
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16. Μακροπρόκεςμεσ – Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Θ ςθμείωςθ αυτι παρζχει πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ των δανειακϊν ςυμβάςεων τθσ Εταιρείασ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε κίνδυνο επιτοκίων και ςυναλλαγματικό 
κίνδυνο, βλζπετε ςτθ ςθμείωςθ 5.3. 

α)  Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

 

Νόμιςμα 
Επιτόκιο 

ςφμβαςθσ 
Ζτοσ 

λιξθσ 

2017 2016 

Ονομαςτικι 
Αξία 

Λογιςτικι Αξία 
Ονομαςτικι 

Αξία 
Λογιςτικι Αξία 

RTL GROUP CEE GmbH ΕΥΩ 4,00% 2019 20.000,00  19.101,24  40.000,00  38.234,03  

RTL GROUP S.A. ΕΥΩ 4,00% 2019 4.480.000,00  4.278.677,57  8.960.000,00  8.564.423,40  
AMY Α.Ε. 
(Χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ) ΕΥΩ 5,36% 2020 377.670,81  377.670,81  0,00  0,00  
ΙΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. 
(Χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ) ΕΥΩ 23,30% 2020 0,00  0,00  27.329,89  27.329,89  

φνολο  
 

    4.877.670,81  4.675.449,62  9.027.329,89  8.629.987,33  

 
 
Στισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνεται δάνειο από το RTL Group, κατόπιν ςθμαντικισ 
τροποποίθςθσ των όρων προχπάρχοντοσ ομολογιακοφ που πραγματοποιικθκε ςτισ 31 Ιανουαρίου 2012 ωσ 
εξισ: 
 

 Αφξθςθ ποςοφ κατά ΕΥΩ 7,5 εκατομμφρια ςε ΕΥΩ 22,5 εκατομμφρια 

 Το επιτόκιο από τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 ζωσ 30 Δεκεμβρίου 2015 ανζρχεται ςε 0% ενϊ από τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 ανζρχεται ςε 4% 

 Θ αποπλθρωμι του δανείου κα γίνει ςε ιςόποςεσ δόςεισ φψουσ ΕΥΩ 4,5 εκατομμυρίων αρχισ 
γενομζνθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ζωσ και τθν 31 Δεκεμβρίου 2018 και ςε μία τελικι δόςθ με το 
εναπομείναν βαςικό κεφάλαιο. 

 

Βάςει των ανωτζρω, ποςό ΕΥΩ 18 εκατομμφρια το 2017 και ΕΥΩ 13,5 εκατομμφρια το 2016 ζχει 
μεταφερκεί ςτισ βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Ππωσ αναφζρεται ςτθ Σθμείωςθ 5.1 ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το ςυμφωνθτικό πϊλθςθσ του πλειοψθφικοφ πακζτου τθσ Εταιρείασ ςτον Πμιλο 
ΔΕΜΚΟ, το υπόλοιπο του δανείου δφναται να ςυμψθφιςτεί με ανοιχτά υπόλοιπα πελατϊν και επιταγϊν που 
υπιρχαν ςτα βιβλία τθσ Εταιρείασ κατά τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςισ τθσ από το RTL Group (παλαιό βαςικό μζτοχο), 
μετά τθν εξάντλθςθ των δυνατοτιτων είςπραξθσ και τθν εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων. Ο 
εκδότθσ του ομολογιακοφ δανείου (RTL Group) ζχει παράςχει ςτθν Εταιρεία περίοδο χάριτοσ αναφορικά με 
τθν ζναρξθ και το πρόγραμμα αποπλθρωμισ του δανείου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τελικοφ 
προςδιοριςμοφ του υπολοίπου του, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 5.1.2.  

 

Οι χρθματοδοτιςεισ από τθν ΙΝΤΕΤΕΚ Α.Ε και τθν ΑΜΥ Α.Ε. αφοροφν χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ εξοπλιςμοφ 
οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςτεί ςφμφωνα με το ΔΛΡ 17 (ςθμ. 3.5). 
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β) Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Οι βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ είναι χορθγιςεισ από αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ που ζχει θ 
Εταιρεία με διάφορεσ τράπεηεσ. Το ςυνολικό ποςό τθσ διακζςιμθσ πίςτωςθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 για τθν 
Εταιρεία ιταν ΕΥΩ 2.500.000,00, από το οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί ποςό ΕΥΩ 1.411.259,39. Τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017 θ Εταιρεία είχε δανειακζσ υποχρεϊςεισ από factoring ποςοφ ΕΥΩ 14.079.287,86 (2016: 
ΕΥΩ 12.559.966,50), με διακζςιμθ πίςτωςθ ΕΥΩ 15.200.000,00 (2016: ΕΥΩ 13.000.000,00). 

 Νόμιςμα 
Επιτόκιο 

ςφμβαςθσ 

2017 2016 

 

Ονομαςτικι 
Αξία 

Λογιςτικι 
Αξία 

Ονομαςτικι 
Αξία 

Λογιςτικι 
Αξία 

Εκνικι Factors Α.Ε. 
Ρρακτορείασ 
Επιχειρθματικϊν 
Απαιτιςεων  

ΕΥΩ 
6,50% 

(Μεταβλθτό) 
11.835.871,73  11.835.871,73  10.572.947,63  10.572.947,63  

PLUS PRODUCTIONS 
A.E.E. 

ΕΥΩ 6,00% 10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

ΕΥΩ 6,00% 2.990.000,22  2.990.000,22  2.990.000,22  2.990.000,22  

RTL GROUP CEE GmbH ΕΥΩ 4,00% 80.000,00  80.000,00  60.000,00  60.000,00  

RTL GROUP S.A. ΕΥΩ 4,00% 17.920.000,00  17.920.000,00  13.440.000,00  13.440.000,00  

Laiki Factors & 
Forfaiters 

ΕΥΩ 
7,70% 

(Μεταβλθτό) 
2.243.416,13  2.243.416,13  1.987.018,87  1.987.018,87  

Τράπεηα ΡΕΙΑΙΩΣ A.E. 
ΕΥΩ 

7,27%  
(Μεταβλθτό) 

1.548.082,41  1.548.082,41  576.302,86  576.302,86  

ΡΕΙΑΙΩΣ FACTORING   ΕΥΩ 
 

(136.823,02) (136.823,02) 0,00  0,00  

Eurobank ΕΥΩ - 0,01  0,01  0,01  0,01  

AMY Α.Ε. 
(Χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ) 

ΕΥΩ 5,36% 200.463,68  200.463,68  0,00  0,00  

ΙΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. 
(Χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ) 

ΕΥΩ 23,30% 27.329,89  27.329,89  21.698,75  21.698,75  

φνολο  
  

36.718.341,05  36.718.341,05  29.657.968,34  29.657.968,34  

Δεδουλευμζνοσ τόκοσ 
  

236.563,23  236.563,23  0,00  0,00  

φνολο  
  

36.954.904,28  36.954.904,28  29.657.968,34  29.657.968,34  
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Εντόσ τθσ χριςθσ 2014 θ Εταιρεία εξζδωςε ομολογιακό δάνειο ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 3.000.000,00 με 
ςτακερό επιτόκιο 6%, το οποίο καλφφκθκε από τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ PRIME INSURANCE LTD κατά ΕΥΩ 
2.990.000,22 και PLUS PRODUCTIONS ΑΕ κατά ΕΥΩ 10.000,00. Θ αρχικι διάρκεια του ωσ άνω δανείου ζχει 
παρατακεί ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018 με επιτόκιο 4,5%. Θ κίνθςθ των υπολοίπων βραχυπρόκεςμων και 
μακροπρόκεςμων δανειακϊν υποχρεϊςεων παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια: 
 

 

2017 2016 

Τπόλοιπο  ζναρξθσ 38.287.955,66  34.196.344,59  

Αναλθφκζντα δάνεια 3.166.157,91  4.801.200,33  

Εξοφλθκζντα δάνεια (136.823,02) (945.240,91) 

Δεδουλευμζνοι Τόκοι  3.702.901,40  3.284.048,42  

Καταβλθκζντεσ Τόκοι (3.702.901,40) (3.284.048,42) 

Εξοφλιςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (118.621,66) (17.725,93) 

Σαμειακζσ κινιςεισ 2.910.713,23  3.838.233,49  

Δεδουλευμζνοι Τόκοι  236.563,23  0,00  

Απόςβεςθ ομολογιακοφ δανείου  195.121,77  253.377,59  

Μθ ταμειακζσ κινιςεισ 431.685,00  253.377,59  

Τπόλοιπο λιξθ 41.630.353,89  38.287.955,66  

 

17. Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ 

Θ πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ, λόγω εξόδου από υπθρεςία, αντιμετωπίηεται ςτισ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ωσ ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν και βαςίηεται αναλογιςτικι 
μελζτθ ανεξάρτθτου αναλογιςτι. Θ πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 19, 
αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

01.01-31.12.2017 
 

01.01-31.12.2016 

Ποςό που αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ 
χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

   
Ραροφςα αξία υποχρεϊςεων 4.931.747  

 
5.037.774  

φνολο υποχρζωςθσ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ 
κζςθσ 

4.931.747  
 

5.037.774  

Χρεϊςεισ ςτα αποτελζςματα    

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 184.873  
 

185.342  

Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 75.223  
 

82.596  

φνολο δαπάνθσ ςτα αποτελζςματα 260.096  
 

267.938  

Αναγνωριςκζν κόςτοσ προχπθρεςίασ 805  
 

36.637  

Κόςτοσ τακτοποίθςθσ/περικοπισ/τερματιςμοφ 168.970  
 

76.270  

φνολο χρεϊςεων ςτα αποτελζςματα 429.871  
 

380.845  
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Μεταβολζσ ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ    

Υπόλοιπο ζναρξθσ 5.037.774  
 

4.068.776  

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 184.873  
 

185.342  

Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 75.223  
 

82.596  

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν απευκείασ (428.810) 
 

(208.589) 

Κόςτοσ τακτοποίθςθσ/περικοπισ/τερματιςμοφ 168.970  
 

76.270  

Κόςτοσ προχπθρεςίασ εντόσ τθσ περιόδου 805  
 

36.637  

Αναλογιςτικό (κζρδοσ)/ηθμιά - Χρθματοοικονομικζσ 
παραδοχζσ 

0  
 

504.599  

Αναλογιςτικό (κζρδοσ)/ηθμιά - Ρροχπθρεςία (107.088) 
 

292.143  

Τποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν ςτο τζλοσ τθσ 
περιόδου 

4.931.747  
 

5.037.774  

Επαναπροςδιοριςμοί 
   Κζρδοσ/(ζλλειμμα) ςτθν υποχρζωςθ λόγω αλλαγϊν ςτισ 

παραδοχζσ του προγράμματοσ 
0  

 
(504.599) 

Κζρδοσ/(ζλλειμμα) ςτθν προχπθρεςία εντόσ τθσ περιόδου (107.088) 
 

(292.143) 

υνολικό αναλογιςτικό κζρδοσ/(ηθμιά) ςτθν κατάςταςθ 
χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

(107.088) 
 

(796.742) 

 
Βαςικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ κατά τθν θμερομθνία 
ιςολογιςμοφ 

   
Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 1,50% 

 
1,50% 

Ρλθκωριςμόσ τιμϊν 1,75% 
 

1,75% 

Αυξιςεισ μιςκϊν 2,25% 
 

2,25% 

Μζςθ διάρκεια εργαςίασ 19,49  
 

20,34  
Κίνθςθ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ 
χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

   
Υπόλοιπο ζναρξθσ 5.037.774  

 
4.068.776  

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν (428.810) 
 

(208.589) 

Σφνολο αναγνωρίςιμθσ δαπάνθσ ςτα αποτελζςματα χριςθσ 429.871  
 

380.845  

Ροςό που αναγνωρίςτθκε ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα (107.088) 
 

796.742  

Κακαρι υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ 
κζςθσ 4.931.747  

 
5.037.774  

 

 Σε περίπτωςθ που το επιτόκιο προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτθ μελζτθ ιταν αυξθμζνο κατά 

0,50% τότε θ υποχρζωςθ κα ιταν μειωμζνθ κατά περίπου 9,11%. Αντίςτοιχα, αν το επιτόκιο 

προεξόφλθςθσ ιταν μειωμζνο κατά 0,50%, τότε θ υποχρζωςθ κα ιταν αυξθμζνθ κατά περίπου 

10,14%.  
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 Σε περίπτωςθ που οι αυξιςεισ μιςκϊν ανζρχονταν ςε 2,75%, (ζναντι του 2,25%) ςε ετιςια βάςθ, θ 

υποχρζωςθ κα ιταν αυξθμζνθ κατά περίπου 10,01%, ενϊ αν αντίςτοιχα, οι αυξιςεισ μιςκϊν ιταν 

μειωμζνεσ κατά 0,50%, θ υποχρζωςθ κα ιταν μειωμζνθ κατά περίπου 9,08%. 

 

18. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Μακροπρόκεςμο μζροσ φόρων ςε ρφκμιςθ 3.146.979,16  2.911.597,46  

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 1.260.058,83  0,00  

φνολο 4.407.037,99  2.911.597,46  

 

Στο κονδφλι Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εμφανίηεται το μζροσ των ρυκμιςμζνων φορολογικϊν 
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ κα εξοφλθκοφν πζραν του ενόσ ζτουσ κακϊσ και υποχρεϊςεισ ςε 
προμθκευτζσ οι οποίεσ ζχουν διακανονιςτεί πζραν του ζτουσ. 

19. Προβλζψεισ 

Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε διάφορεσ δικαςτικζσ προςφυγζσ οι κυριότερεσ κατθγορίεσ εκ των οποίων είναι: 

Υποκζςεισ αξιϊςεων ζναντι τθσ Εταιρείασ που ζχουν υποβλθκεί από τουσ ενάγοντεσ με τον ιςχυριςμό τθσ 
δυςφιμιςθσ ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 23.770.490,00 (2016: ΕΥΩ 18.490.490,00), για τισ οποίεσ μζχρι τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017 ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ και ζχουν καταβλθκεί ςυνολικά ΕΥΩ 276.276,59 (2016: ΕΥΩ 
274.754,52).  Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει εξετάςει το βάςιμο των εν λόγω αξιϊςεων με τουσ νομικοφσ τθσ 
ςυμβοφλουσ και ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 177.600,00 (2016: ΕΥΩ 167.000,00) θ 
οποία αποτελεί τθν καλφτερθ εκτίμθςθ των νομικϊν ςυμβοφλων και τθσ Διοίκθςθσ για τθν πικανι ζκβαςθ 
των υποκζςεων αυτϊν. 

Υποκζςεισ αξιϊςεων ζναντι τθσ Εταιρείασ, ςχετιηόμενων με εργατικά κζματα και μιςκωτικζσ διαφορζσ 
ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 3.011.226,41 (2016: ΕΥΩ 2.430.911,62), για τισ οποίεσ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 
ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ και ζχουν καταβλθκεί ςυνολικά ΕΥΩ 175.444,54 (2016: ΕΥΩ 116.257,14). Θ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει εξετάςει το βάςιμο των εν λόγω αξιϊςεων με τουσ νομικοφσ τθσ ςυμβοφλουσ και 
ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ςυνολικοφ φψουσ περίπου ΕΥΩ 36.848,00 (2016: ΕΥΩ 213.591,44) θ οποία 
αποτελεί τθν καλφτερθ εκτίμθςθ των νομικϊν ςυμβοφλων και τθσ Διοίκθςθσ για τθν πικανι ζκβαςθ των 
υποκζςεων αυτϊν. 

Λοιπζσ αξιϊςεισ κατά τθσ Εταιρείασ ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 4.302.953,29 (2016: ΕΥΩ 4.284.952,21) για τισ 
οποίεσ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ και ζχουν καταβλθκεί ςυνολικά ΕΥΩ 
174.473,27 (2016: ΕΥΩ 20.253,00). Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει εξετάςει το βάςιμο των εν λόγω αξιϊςεων 
με τουσ νομικοφσ τθσ ςυμβοφλουσ και ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ςυνολικοφ φψουσ περίπου ΕΥΩ 
177.922,86 (2016: ΕΥΩ 327.143,13) θ οποία αποτελεί τθν καλφτερθ εκτίμθςθ των νομικϊν ςυμβοφλων και 
τθσ Διοίκθςθσ για τθν πικανι ζκβαςθ των υποκζςεων αυτϊν. 

Θ Εταιρεία πιςτεφει ότι καμία από τισ νομικζσ υποκζςεισ μεμονωμζνα ι ςτο ςφνολο τουσ δεν κα ζχει 
ςθμαντικι επίδραςθ, πζραν του ποςοφ που ζχει ιδθ καταχωρθκεί ωσ πρόβλεψθ ςτα αποτελζςματα και ςτθ 
χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ. 
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20. Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  

Οι Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Ρρομθκευτζσ 12.591.856,02  14.740.013,00  

Υποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 2.993.692,18  3.383.940,52  

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 2.849.650,34  2.724.595,40  

φνολο 18.435.198,54  20.848.548,92  

 

21. Φορολογία ειςοδιματοσ 

21.1 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο Φόροσ ειςοδιματοσ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ αναλφεται ωσ εξισ:  

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Αναβαλλόμενθ Φορολογία (475.351,33) 429.922,58  

φνολο (475.351,33) 429.922,58 

21.2 υμφωνία πραγματικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι 

 

2017 2016 

 (Ηθμίεσ) προ φόρων βάςει ΔΡΧΑ (3.536.519,36) (1.132.279,20) 

Φόροσ ειςοδιματοσ βάςει του φορολογικοφ ςυντελεςτι 1.025.590,61  328.360,97  

Μθ εκπτιπτόμενεσ δαπάνεσ (1.099.645,48) (1.229.765,14) 
Φορολογικζσ Ηθμίεσ προθγοφμενθσ χριςθσ για τισ οποίεσ 
αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 

(1.649.230,00) 203.551,62  

Λοιπά 1.247.933,54  0,00  

Φορολογικζσ Ηθμίεσ τρζχουςασ χριςθσ για τισ οποίεσ δεν 
αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 

0,00  1.127.775,14  

φνολο (475.351,33) 429.922,58  

Σφμφωνα με τισ ελλθνικζσ φορολογικζσ διατάξεισ, ο ςυντελεςτισ φόρου ειςοδιματοσ με τθν τροποποίθςθ 
του φορολογικοφ νόμου 4172/2013 ανζρχεται ςε 29%. 

Στθν Ελλάδα, οι φορολογικζσ ηθμιζσ μποροφν να μεταφερκοφν για ςυμψθφιςμό για μια περίοδο πζντε ετϊν.  
Θ Εταιρεία ζχει αναγνωρίςει αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ αναφορικά με μεταφερόμενεσ προσ 
ςυμψθφιςμό ηθμιζσ τθσ χριςθσ 2013, για τισ οποίεσ θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι είναι πικανό να ςυμψθφιςτοφν με 
αναμενόμενα φορολογικά κζρδθ τθσ χριςθσ 2018. Το φψοσ των φορολογικϊν ηθμιϊν προθγουμζνων 
χριςεων που αναμζνεται να ςυμψθφίςουν μελλοντικά φορολογικά κζρδθ τθσ Εταιρείασ ανζρχεται κατά το 
2017 ςε περίπου ΕΥΩ 2.311 χιλιάδεσ (2016: ΕΥΩ 7.997 χιλιάδεσ) και θ ςχετικι φορολογικι ωφζλεια 
ανζρχεται ςε περίπου ΕΥΩ 670 χιλιάδεσ (2016: ΕΥΩ 2.319 χιλιάδεσ) (Σθμείωςθ 10). 
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Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τθ χριςθ 2010. Για τθν εν λόγω χριςθ δεν ζχει 
κοινοποιθκεί μζχρι ςιμερα ςτθν Εταιρεία ςχετικό φφλλο ελζγχου. Σθμειϊνεται ότι με τθν υπ’ αρικμ. 
1738/2017 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κρίκθκε ότι είναι πενταετισ θ 
παραγραφι του δικαιϊματοσ του Δθμοςίου για τθν κοινοποίθςθ φφλλου ελζγχου. Για τθν χριςθ που ζλθξε 
τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 θ εργαςία διαςφάλιςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ από τον νόμιμο ελεγκτι, 
βάςθ των διατάξεων του άρκρου 65A του Ν. 4174/2013 είναι ακόμα υπό εξζλιξθ. Θ Εταιρεία δεν ζχει 
προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν να προκφψουν για χριςθ 
αυτι και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για το ςκοπό αυτό  λόγω του των ςθμαντικϊν φορολογικϊν 
ηθμιϊν προσ ςυμψθφιςμό που μεταφζρονται από τα ζτθ 2011 ζωσ 2013. Επίςθσ, για τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 2012, 2013, 2014, 2015 και 
2016 διενεργικθκε εργαςία διαςφάλιςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ από τον νόμιμο ελεγκτι βάςθ των 
διατάξεων του άρκρου 82 παρ. 5 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και εκδόκθκαν οι ςχετικζσ Εκκζςεισ 
Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ. Εντόσ του 2017 κοινοποιικθκε ςτθν Εταιρεία από τισ 
φορολογικζσ αρχζσ, φφλλο ελζγχου για τθ χριςθ 2012 για τθν οποία ζχει εκδοκεί Ζκκεςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ και δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ 

Στθ χριςθ 2017, θ Εταιρεία, με βάςθ το νόμο 3905/2010, ςχθμάτιςε αφορολόγθτο αποκεματικό φψουσ Ευρϊ 
824 χιλ. (2016: 801 χιλ.) το οποίο αφορά τθν υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για επενδφςεισ ςε κινθματογραφικζσ 
παραγωγζσ. 

 

22. Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  

Οι Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:  

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 2.970.108,64  2.004.956,27  

Δεδουλευμζνοι Τόκοι Χρθματοδοτιςεων 102.693,04  418.590,80  

Δεδουλευμζνοι Φόροι & Τζλθ 4.066.498,99  4.010.308,55  

Δεδουλευμζνα Ζξοδα 7.759.927,72  4.436.780,77  

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 431.698,53  660.803,14  

Ριςτωτζσ διάφοροι 2.821.723,32  1.908.860,34  

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ 2.642.696,46  2.505.513,08  

Εςοδα επομζνων χριςεων 0,00  142.800,00  

Φ.Ρ.Α. 765.898,77  2.504.933,87  

Ραρακρατοφμενοι Φόροι 742.211,55  989.909,67  

Ειδικόσ Φόροσ Τθλεοπτικϊν Διαφθμίςεων 1.252.708,29  1.276.298,55  

Φόροι ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ 11.196.564,75  8.353.704,51  

Λοιποί φόροι 136,40  5.097,34  

φνολο 34.752.866,46  29.218.556,89  

 
Θ αφξθςθ των λοιπϊν βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ 
οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ ζμμεςων φόρων (Φ.Ρ.Α., Ειδικόσ Φόροσ Τθλεοπτικϊν 
Διαφθμίςεων) λόγω τθσ αφξθςθσ του κφκλου εργαςιϊν κατά τθ τρζχουςα χριςθ. 
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23. Κφκλοσ εργαςιϊν 

Ο Κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2017 και 2016 αναλφεται ωσ κάτωκι: 

 
2017 2016 

Διαφιμιςθ 53.478.613,22  51.031.432,79  

Ζςοδα από δικαιϊματα 1.984.048,05  2.946.880,65  

Ζςοδα από τθλεοπτικζσ εκπομπζσ 3.622.018,66  3.848.828,28  

Ζςοδα από τθλεπωλιςεισ 422.687,44  624.987,35  

Ζςοδα από διαφθμίςεισ Internet 3.785.707,82  3.748.009,03  

Λοιπά ζςοδα 498.188,96  699.847,51  

φνολο 63.791.264,15  62.899.985,61  

Θ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ 
διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 

 

24.1 Κόςτοσ πωλιςεων 

Το κόςτοσ πωλιςεων τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2017 και 2016 αναλφεται ωσ κάτωκι: 

 
 2017  2016 

Αμοιβζσ προςωπικοφ (ςθμείωςθ 24.3) 14.102.829,88  13.498.619,07  

Αμοιβζσ τρίτων 30.718.629,64  29.480.328,82  

Ραροχζσ τρίτων  2.965.302,34  3.401.880,06  

Φόροι - Τζλθ  134.208,37  172.086,19  

Διάφορα ζξοδα 982.430,33  1.247.465,72  

Αποςβζςεισ 855.252,87  968.104,16  

Ρροβλζψεισ Εκμεταλλεφςεωσ 0,00  62.685,59  

φνολο 49.758.653,43  48.831.169,61  

Θ αφξθςθ του κόςτουσ πωλιςεων είναι ςε ςυνάφεια με τθν αφξθςθ των εςόδων τθσ Εταιρείασ. 
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24.2  Ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ 

Οι βαςικζσ κατθγορίεσ εξόδων διοίκθςθσ και διάκεςθσ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
2017  2016 

Αμοιβζσ προςωπικοφ (ςθμείωςθ 24.3)       4.884.920,05  5.451.918,18 

Αμοιβζσ τρίτων       2.743.721,92  1.324.965,21 

Ραροχζσ τρίτων           964.879,80  984.397,88 

Φόροι - Τζλθ        1.146.201,98  763.678,67 

Διάφορα ζξοδα       2.035.620,47  2.006.919,16 

Αποςβζςεισ           421.120,97  479.986,45 

Ρροβλζψεισ Εκμεταλλεφςεωσ 0,00  235.563,41  

φνολο 12.196.465,19  11.247.428,96  

 

24.3 Κόςτοσ μιςκοδοςίασ 

Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 
 2017  2016 

Μιςκοί και θμερομίςκια 15.293.695,60  16.223.333,77  

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 3.297.077,83  2.607.447,87  

Αποηθμιϊςεισ απολφςεων προςωπικοφ και υποχρεϊςεισ παροχϊν 
προςωπικοφ 

354.648,02 (0,35) 

Λοιπζσ παροχζσ 42.328,48  119.755,96  

φνολο 18.987.749,93  18.950.537,25  

Ο μζςοσ  αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ για τθν χριςθ 2017 ανιλκε ςε 515 
(2016: 534). 

25. Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 

Τα Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ αναλφονται ωσ κάτωκι: 

 
 2017  2016 

Ζςοδα ενοικίων 503.082,60  652.803,90  

Επιχορθγιςεισ  117.385,39  2.738,40  

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 21.969,51  47.773,37  

Κζρδθ από πϊλθςθ παγίων 20.385,56  13.876,23  

Αναςτροφι πρόβλεψθσ για δικαςτικζσ υποκζςεισ 0,44  141.000,14  

Λοιπά 410.053,09   503.082,88  

φνολο 1.072.876,59  1.361.274,92  
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Στα Λοιπά ζςοδα περιλαμβάνεται ποςό ΕΥΩ 235.520,00 το οποίο αφορά πρόςτιμα του Ε.Σ.. τα οποία είχαν 
βεβαιωκεί και πλθρωκεί ςε παρελκοφςεσ χριςεισ και εντόσ τθσ χριςθσ 2017 επεςτράφθςαν ςτθν Εταιρεία 
ζπειτα από απόφαςθ του ΣτΕ.  

 

26. Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ  

Τα λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ αναλφονται ωσ κάτωκι: 

 
 2017  2016 

Φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ 910.868,91  625.130,72  

Ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 185.282,32  25.542,30  

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων 352.907,31  409.451,61  

Ηθμιζσ από καταςτροφζσ ενςϊματων παγίων 3.272,30  14.734,08  

Ηθμίεσ από δικαςτικζσ υποκζςεισ  15.600,00  330.963,71  

Λοιπά 768.135,67  289.498,43  

φνολο 2.236.066,51  1.695.320,85  

27. Χρθματοοικονομικά ζςοδα και ζξοδα 

Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα των αναλφονται ωσ κάτωκι: 

Χρθματοοικονομικά Ζςοδα   2017  2016 

Ριςτωτικοί τόκοι κατακζςεων τραπεηϊν 230,72  401,70  

Ριςτωτικοί τόκοι πελατϊν 103,71  0,00 

φνολο 334,43   401,70  

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα των χριςεων αναλφονται ωσ κάτωκι: 

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα  2017  2016 

Τόκοι χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 9.201,25  13.672,14  

Λοιποί τόκοι & τραπεηικά ζξοδα 3.930.263,38  3.270.376,28  

Τόκοι αναλογιςτικισ μελζτθσ 75.223,00  82.596,00  

Απόςβεςθ ομολογιακοφ δανείου 195.121,77  253.377,59  

φνολο 4.209.809,40  3.620.022,01  

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα περιλαμβάνουν και ποςό ΕΥΩ 195 χιλιάδων που αφορά ςε απόςβεςθ τθσ 
διαφοράσ ςτθ εφλογθ αξία του ομολογιακοφ δανείου που προζκυψε κατά τθν θμερομθνία τροποποίθςθσ 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (Σθμείωςθ 16α). 
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28. Λειτουργικζσ  μιςκϊςεισ 

Μιςκϊςεισ ωσ μιςκωτισ 

Οι μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ είναι πλθρωτζεσ ωσ εξισ: 

 
2017 2016 

Κάτω του ζτουσ 2.005.268,16  2.176.141,56  

Μεταξφ ενόσ και πζντε ετϊν  8.021.072,64  8.704.566,24  

Άνω των πζντε ετϊν 9.787.219,28  12.262.389,29  

Τπόλοιπο τθσ 31 Δεκεμβρίου 19.813.560,08  23.143.097,09  

Θ Εταιρεία ενοικιάηει κτίρια γραφείων και ςτοφντιο, μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό κακϊσ και 
μεταφορικά μζςα για τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017 καταχωρικθκαν ωσ ζξοδα ςτα αποτελζςματα ΕΥΩ 2.387.371,49, (2016: ΕΥΩ 
2.688.128,90). 

 

Μιςκϊςεισ ωσ εκμιςκωτισ 

Οι μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ εκμιςκϊςεισ είναι ειςπρακτζεσ ωσ εξισ: 

 
2017 2016 

Κάτω του ζτουσ 315.712,85  625.494,00 
Μεταξφ ενόσ και πζντε ετϊν  935.491,42  1.616.671,60 
Άνω των πζντε ετϊν 469.555,05  1.101.800,45 

Τπόλοιπο τθσ 31 Δεκεμβρίου 1.720.759,32                           3.343.966,05  

Θ Εταιρεία αντίςτοιχα υπεκμιςκϊνει κτίρια γραφείων και μεταφορικά μζςα. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 
που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 καταχωρικθκαν ωσ ζςοδα ςτα αποτελζςματα ΕΥΩ 499.482,60 (2016: 
ΕΥΩ 649.203,90). 

29. Δεςμεφςεισ 

H Εταιρεία δεν ζχει δεςμεφςεισ πζραν των λειτουργικϊν μιςκϊςεων (Σθμείωςθ 28) και ενδεχόμενεσ 
υποχρεϊςεισ πζραν και των ανζλεγκτων φορολογικά χριςεων (Σθμείωςθ 22). 
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30. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ  

Θ Εταιρεία ζχει ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με ςυνδεμζνα μζρθ, αναλυόμενα ωσ κάτωκι:  

Πωλιςεισ αγακϊν & υπθρεςιϊν 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

ALPHA ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΘ  AE 32.333,50 32.749,50 

ALPHA TELEVISION CYPRUS LIMITED 288.294,31 335.665,82 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕ 128.760,00 281.138,98 

PRIME INSURANCE CO LIMITED 89.276,04 78.166,00 

VILLAGE PLUS PRODUCTIONS Μ. ΕΡΕ 2.414,02 3.733,38 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 139.640,51 223.338,43 

VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ AE 180.359,55 214.361,47 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 104.013,95 141.558,83 

ΚΕΤΑ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΑΕ 100.580,64 64.313,64 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 226.468,20 512.976,84 

φνολο  1.292.140,72 1.888.002,89 

   

Πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

   
ALPHA ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΘ ΑΕ 494.439,96 1.238.711,97 

ALPHA TELEVISION CYPRUS LIMITED 638.635,12 266.708,81 

COSMOLINE TΘΛ.ΥΡΘ. AE 5.087.215,53 5.087.585,97 

VILLAGE PLUS PRODUCTIONS Μ. ΕΡΕ 6.694,42 5.470,86 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.021,99 0,00 

VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ AE 796.167,09 616.773,91 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 1.083.864,68 1.031.145,29 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕ 112.026,84 162.347,08 

ΚΕΤΑ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΑΕ 155.115,19 50.532,30 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 386.874,78 2.186.857,01 

φνολο  8.763.055,60 10.646.133,20 

   

Λοιπζσ απαιτιςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

ALPHA ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΘ ΑΕ 1.579.372,00 653.623,96 

ALPHA TELEVISION CYPRUS LIMITED 3.088.918,17 2.933.682,77 

COSMOLINE TΘΛ.ΥΡΘ. AE 654.549,44 246.616,27 

KB IMPULS HELLAS AE 789.038,40 493.129,60 

PRIME INSURANCE CO LIMITED 4.517,54 434.956,28 

VILLAGE PLUS PRODUCTIONS Μ. ΕΡΕ 13.230,15 11.751,49 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 722.594,57 876.051,48 

VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ AE 330.762,12 293.789,72 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 225.763,38 162.051,12 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕ 629.805,39 0,00 

ΚΕΤΑ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΑΕ 1.247.444,64 985.528,47 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 1.361.471,73 2.356.920,07 

φνολο  10.647.467,53 9.448.101,23 
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Αγορζσ αγακϊν & υπθρεςιϊν & ζξοδα  2017  2016 

ALPHA ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΘ  AE 92,02 0,00 

ALPHA TELEVISION CYPRUS LIMITED 0,00 6.368,00 

COSMOLINE TΘΛ.ΥΡΘ. AE 65.038,87 84.760,77 

KB IMPULS HELLAS AE 30.880,00 92.640,00 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕ 6.185.543,53 6.350.670,17 

PRIME INSURANCE CO LIMITED 12.331,18 70.937,63 

UTOPIA PRODUCTIONS LIMITED 1.088.901,00 0,00 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.678,71 0,00 

VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ AE 76.500,02 350.000,00 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 1.699.500,00 1.813.560,00 

ΚΕΤΑ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΑΕ 8.190,96 84.475,48 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 195.362,78 260.306,51 

 φνολο 9.365.019,07 9.113.718,56 

 
    

      

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕ 0,00 581.152,67 

UTOPIA PRODUCTIONS LIMITED 191.655,60 0,00 

VILLAGE PLUS PRODUCTIONS Μ. ΕΡΕ 33.000,00 33.000,00 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 4.713,60 0,00 

VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ AE 1.918.660,05 2.239.634,35 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 812.220,57 463.493,64 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 33.442,36 66.659,86 

φνολο  2.993.692,18 3.383.940,52 

 
    

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ  υποχρεϊςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

PRIME INSURANCE CO LIMITED 277.239,45 792.724,91 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1.023.617,17 579.516,54 

ΔΕΜΚΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ & ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ 16.826,24 16.826,24 

KB IMPULS HELLAS AE 87.835,41 87.835,41 

ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 1.237.178,19 1.028.609,98 

φνολο  2.642.696,46 2.505.513,08 

 

Πλεσ οι παραπάνω ςυναλλαγζσ τιμολογοφνται με τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ  και για κανζνα από τα 
υπόλοιπα δεν υπάρχει κζμα ειςπραξιμότθτασ. 

Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με τθν Plus Productions αφοροφν κυρίωσ παραγωγζσ τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων και κινθματογραφικϊν ταινιϊν, λειτουργικζσ υπεκμιςκϊςεισ γραφείων.  

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 

PRIME INSURANCE CO LIMITED 2.990.000,22 2.990.000,22 

PLUS PRODUCTIONS ΑΕΕ 10.000,00 10.000,00 

ΙΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 27.329,89 49.028,64 

φνολο  3.027.330,11 3.049.028,86 
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Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με τθν Prime Insurance Ltd αφοροφν κυρίωσ λιψθ υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ, 
λειτουργικζσ υπεκμιςκϊςεισ studio και γραφείων και διάκεςθ διαφθμιςτικοφ χρόνου. 

Οι ςυναλλαγζσ με τθν ΔΕΜΚΟ Επενδυτικι & Εμπορικι ΑΕ αφοροφν λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.  

Οι ςυναλλαγζσ με τθν Cosmoline ΑΕ αφοροφν λειτουργικζσ υπεκμιςκϊςεισ, διάκεςθ διαφθμιςτικοφ χρόνου 
και τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ. 

Τζλοσ, οι ςυναλλαγζσ με τθν VILLAGE Roadshow Διανομείσ Ταινιϊν Α.Ε. αφοροφν αγορά ξζνων ταινιϊν και 
ςειρϊν και λειτουργικζσ υπομιςκϊςεισ, ενϊ οι ςυναλλαγζσ με τισ υπόλοιπεσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ 
αφοροφν λειτουργικζσ και εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

Διοικθτικό υμβοφλιο  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν 26
θ
 Ιουλίου 2018, θμερομθνία ζγκριςθσ τθν ετιςιων 

Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, είχε ωσ εξισ: 

1. Βαςίλειοσ Ραπαδρόςοσ, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ  

2. Δθμοςκζνθσ Βερφκιοσ, Αντιπρόεδροσ 

3. Γεϊργιοσ Χριςτοδοφλου, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

4. Άννα Σοφρπθ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

5. Δθμιτριοσ Κοφρεντασ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2017 δεν δόκθκαν αμοιβζσ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
Εταιρείασ (2016: 1.316.762,00).  

Οι αμοιβζσ προσ τουσ Διευκυντζσ που απαρτίηουν τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, εκτόσ από όςουσ 
ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ανζρχονται ςε ΕΥΩ 726.304,49 με τθ μορφι μιςκοφ λόγω 
ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ για τθ χριςθ 2017 (2016: ΕΥΩ 543.048,68) και με τθ μορφι αμοιβισ 
ΕΥΩ 90.000,00 (2016: 362.937,50). Δεν υφίςτανται άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των ανωτζρω και τθσ 
Εταιρείασ. 

Θ Εταιρεία δεν ζχει παράςχει δάνεια, εγγυιςεισ ι πιςτϊςεισ προσ τα βαςικά Διοικθτικά Στελζχθ τθσ και τα 
λοιπά πρόςωπα τθσ παρ. 5 του άρκρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.  

31. Αμοιβζσ Ελεγκτϊν 

Στισ αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων περιλαμβάνονται για τον τακτικό ζλεγχο των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων  ΕΥΩ 35.000,00, ενϊ για τθν εργαςία διαςφάλιςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ από τον 
νόμιμο ελεγκτι βάςθ των διατάξεων του άρκρου 82 παρ. 5 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 
περιλαμβάνονται ΕΥΩ 27.000,00. 

32. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 

Θ Εταιρεία, με τθν υπ’ αρικμ. 63/2018 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΕΣ,  ανακθρφχκθκε οριςτικϊσ 
προεπιλεγείςα για τθν χοριγθςθ άδειασ παρόχου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ 
ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτα πλαίςια τθσ 
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υπ’ αρικμ. 1/2017 προκιρυξθσ του ΕΣ. Θ ωσ άνω διαδικαςία βρίςκεται ςτθν τελικι τθσ φάςθ (ζλεγχοσ 
προζλευςθσ οικονομικϊν μζςων πριν τθν ανακιρυξθ οριςτικϊν υπερκεματιςτϊν) .   

Εντόσ τθσ χριςθσ 2016 ξεκίνθςε θ διαδικαςία ελζγχου των υπολοίπων που τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του 
προθγοφμενου μετόχου τθσ Εταιρείασ (RTL Group) προκειμζνου να ςυμψθφιςτοφν με μζροσ του υπολοίπου 
του δανείου ςυνολικοφ φψουσ ΕΥΩ 22,5 εκατομμυρίων. Θ διαδικαςία αυτι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί 
εντόσ του Σεπτεμβρίου 2018.   

 

Ραλλινθ, 26 Ιουλίου 2018 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις Καταστάσεις Συνολικού 
Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ), 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα 
με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσης μας «Ευθύνες 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο μας επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες 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 τη γνώμη μας. 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι 
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητα της, 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 ή να διακόψει τη δραστηριότητα της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.  

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με 
τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 
χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

— Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον 
έλεγχο, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

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

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

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και 
το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και 
το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση  
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018 

 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 
 
 
 
 

Δημήτριος Τανός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 42241 
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