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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VICE GREECE Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 136 (παράγραφος 1) του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας
τις Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας VICE GREECE A.E. για τη χρήση 2017 οι οποίες έχουν
ετοιμασθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) υιοθετηθέντα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια τις
οικονομικές δραστηριότητες και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2017 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Διοικητικό Συμβούλιο
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κ.κ.:
Νικόλαος Αγγελόπουλος , Πρόεδρος του Δ.Σ.
Matthew Elek, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Richard Waterlow, Μέλος Δ.Σ.
Peter Jeremy Smith, Μέλος Δ.Σ.

Γενική ανασκόπηση
Η χρήση του 2017 υπήρξε σημαντικά κερδοφόρα για την Εταιρεία και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 3,9
εκατομμύρια περίπου.
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2017 συνέχισε την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και στις τρεις βασικές
πηγές των εσόδων της: έσοδα από διαφήμιση, έσοδα από πώληση δικαιωμάτων χρήσης περιεχομένου/προγράμματος και
έσοδα από παραγωγή περιεχομένου για λογαριασμό πελατών της.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 2,7 εκατομμύρια
περίπου, έναντι κερδών ΕΥΡΩ 4 εκατομμύρια περίπου της προηγούμενης χρήσης.
Ειδικότερα για τη χρήση 2017 :


Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,74%, ήτοι ΕΥΡΩ 660 χιλιάδες, από ΕΥΡΩ 9,8 εκατομμύρια το 2016 σε ΕΥΡΩ 9,1
εκατομμύρια το 2017.



Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 442 χιλιάδες, από ΕΥΡΩ 2,6 εκατομμύρια το 2016 σε ΕΥΡΩ 3,1
εκατομμύρια το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των δικαιωμάτων περιεχομένου.



Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά ΕΥΡΩ 716 χιλιάδες, από ΕΥΡΩ 1,4 εκατομμύρια το 2016 σε ΕΥΡΩ 2,1
εκατομμύρια το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση και των
χρεώσεων υπηρεσιών υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία.



Τα λειτουργικά κέρδη (πριν από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα) μειώθηκαν κατά ΕΥΡΩ 1,8 εκατομμύρια, από
ΕΥΡΩ 5,7 εκατομμύρια το 2016, σε ΕΥΡΩ 3,9 εκατομμύρια το 2017, λόγω της αύξησης των χρεώσεων υπηρεσιών
υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία και την μείωση των πωλήσεων δικαιωμάτων περιεχομένου σε τρίτες εταιρείες.



Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά ΕΥΡΩ 8,9 χιλιάδες, από ΕΥΡΩ 4,5 χιλιάδες το 2016 σε
ΕΥΡΩ 13,4 χιλιάδες το 2017.



Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά ΕΥΡΩ 1,3 εκατομμύρια, από ΕΥΡΩ 4,0 εκατομμύρια το 2016 σε ΕΥΡΩ 2,7
εκατομμύρια το 2017 ως αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών.
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Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας
Κατά την κλειόμενη χρήση 2017, η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:


Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά περίπου ΕΥΡΩ 0,9 εκατομμύρια, λόγω της μείωσης των πωλήσεων
της Εταιρείας.



Οι μεταβολές στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στη συνημμένη κατάσταση ταμειακών ροών.



Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά περίπου ΕΥΡΩ 1,3 εκατομμύρια, λόγω των καθαρών κερδών της χρήσης
ΕΥΡΩ 2,7 εκατομμύρια και της μείωσης των κερδών εις νέον από τη διανομή μερίσματος περίπου ΕΥΡΩ 4,0
εκατομμύρια.



Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις δεν είχαν σημαντική διακύμανση.

Σημαντικά γεγονότα
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2014. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της
υποχρεώσεις για το 2014 δεν έχουν καταστεί οριστικές, αλλά η Διοίκηση εκτιμά ότι δε θα υπάρχει σημαντική επίπτωση
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Για τη χρήση 2015 και 2016 η Εταιρεία έχει λάβει το πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή, ενώ και για τη χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία
διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 A του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, όπως αυτός ισχύει) και δεν αναμένει σημαντική επίπτωση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κατά την ολοκλήρωσή της.

Διαχείριση κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πιστωτικό, κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο συνθηκών αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δεν είναι
σημαντικός, δεδομένου ότι οι πωλήσεις κατευθύνονται κυρίως σε συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Antenna, από την
οποία οι απαιτήσεις εκτιμώνται ως εισπράξιμες και χωρίς πιστωτικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται
επίσης σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων, οι δε ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο
διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθ ώς επίσης και
των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης
ζημίας που προκύπτει από ποικίλες αιτίες σχετικές με τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό, την τεχνολογία και
την υποδομή που εφαρμόζει, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, πλην των πιστώσεων, της αγοράς και του
κινδύνου ρευστότητας. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από όλες τις λειτουργίες της Εταιρείας.
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των
όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσιάζει
σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικά επιβλήθηκαν στις
28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, έχοντας όμως χαλαρώσει σημαντικά. Υποθέτοντας ότι οι όροι και οι
προϋποθέσεις του τέταρτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω
και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα εξαλειφθούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της
Εταιρείας.
Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της,
τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα σημαντικά την ομαλή
λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτ ώσεις της, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αναφέρεται παρακάτω στην προβλεπόμενη πορεία της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εν λόγω εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική οικονομία
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 στην Ελληνική οικονομία, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, η οικονομία εισήλθε
σε φάση ανάκαμψης με ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1,4% παρά το γεγονός ότι ήταν χαμηλότερος από τον
προσδοκώμενο που ήταν της τάξης του 1,6% ως και 2,7%. Σύμφωνα με υπάρχουσες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η Ελληνική οικονομία θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη 2,50% το 2018 και ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 0,80% για
το 2018 από 1,20% που καταγράφηκε το 2017. Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας συνδέεται κυρίως με την
ενίσχυση των επενδύσεων ενώ παρατηρήθηκε σχεδόν μηδενική αύξηση της ιδιωτ ικής κατανάλωσης. Η επιστροφή στην
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οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα
και στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή διαθέσιμα ενώ η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξε ις στην Ελληνική οικονομία
λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να περιορίσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική της
κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία της.

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας
Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας, η θετική πορεία αναμένεται να διατηρηθεί.
Βασικές παράμετροι αλλά και στόχοι για τη διατήρηση της θετικής πορείας της Εταιρείας θα αποτελέσουν η πρωτοπορία
και η καινοτομία στην παραγωγή και διάθεση περιεχομένου προσανατολισμένου στο νεα νικό κοινό, η καθιέρωση της
Εταιρείας ως παραγωγού premium περιεχομένου, μέσω των παραγωγών για τηλεοπτικά κανάλια, η επιδίωξη καθιέρωσης
της ιστοσελίδας της Εταιρείας ως μιας από τις πρώτες 20, σε επισκεψιμότητα, ιστοσελίδες καθώς και η εισαγωγή
καινούργιων παραγωγών περιεχομένου VICE. Επιπλέον, μέσω των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και σε
εξοπλισμό, θα επιδιωχθεί η περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου των παραγωγών της Εταιρείας. Η προβλεπόμενη
πορεία της Εταιρείας θα επηρεαστεί και από την επίπτωση των εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία. Το γεγονός ότι το
οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο κάνει και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης να είναι επίσης
ευαίσθητες στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στο οικονομικό
περιβάλλον, μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Εργασιακά – Κοινωνικά ζητήματα
Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας σεβόμαστε τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα μεταξύ
άλλων τις αρχές:
- της ίσης μεταχείρισης
- της διαφορετικότητας
- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.
Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση
της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη, συνεργάτη και εργαζόμενου και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική
συμπεριφορά ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και η τήρηση των βασ ικών κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας με στόχο τη δημιουργία και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
H Εταιρεία μαζί με εταιρείες του Ομίλου Antenna, διοργανώνει από το 2014 ημέρες αιμοδοσίας με σκοπό την ενίσχυση
της τράπεζας αίματος για την ενίσχυση σχετικών αναγκών.
Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Έχει ενσωματώσει κατάλληλες διαδικασίες στις δραστηριότητες της
λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές της πρακτικές για θέματα όπως
η ανακύκλωση για παράδειγμα στα πλαίσια τη οποίας, μαζί με εταιρείες του Ομίλου Antenna, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα
σημεία κάδοι ανακύκλωσης για μπαταρίες, χαρτί και μελάνι.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης
Δεν υπήρξαν μεταγενέστερα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να επηρεάζουν τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Α.Δ.Τ ΑΜ 617360

Matthew Elek, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΡ. Δ. 505338857
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VICE GREECE Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημ.

2017

2016

Κύκλος εργασιών

5

9.142.386

9.803.000

Κόστος πωληθέντων

6

(3.091.760)

(2.649.255)

Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

6.050.626
8

Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

7.153.745

(2.139.652)

3.910.974

(1.423.713)

5.730.032

Χρηματοοικονομικά έσοδα

9

134

154

Χρηματοοικονομικά έξοδα

9

(13.490)

(4.695)

(13.356)

(4.541)

3.897.618

5.725.491

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

10

Κέρδη μετά από φόρους

(1.223.966)

(1.735.910)

2.673.652

3.989.581

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια και δεν αναταξινομούνται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικές ζημίες από υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στο προσωπικό

17

(932)

(1.102)

Αναλογούν φόρος

10

270

320

(662)

(782)

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα μετά από φόρους

2.672.990

3.988.799

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 10 – 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VICE GREECE Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενεργητικό

Σημ.

2017

2016

Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

11

76.626

83.561

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

12

13.620

3.770

9.687

3.687

99.933

91.018

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος

10

1.233.546

871.640

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

13

6.556.354

7.466.798

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

14

27.838

1.269.209

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

7.817.738

9.607.647

Σύνολο Ενεργητικού

7.917.671

9.698.665

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 10 – 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VICE GREECE Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Σημ.

2017

2016

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

15

24.000

24.000

Αποθεματικά

15

10.679

10.679

2.674.648

3.990.458

2.709.327

4.025.137

24.038

12.999

24.038

12.999

Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

17

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

10

1.912.332

2.250.620

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

18

3.091.974

3.229.909

Δάνεια από συνδεδεμένη εταιρεία

16

180.000

180.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.184.306

5.660.529

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.208.344

5.673.528

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7.917.671

9.698.665

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 10 – 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VICE GREECE Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2017

2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη μετά από φόρους

2.673.652

3.989.581

31.150

20.081

1.223.966

1.735.910

Πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

10.107

4.748

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

13.356

4.541

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Φόρος εισοδήματος

Μεταβολές στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων:
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζόμενους καταβληθείσες
Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Φόροι καταβεβλημένοι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

910.446
(6.000)
(134.561)
(10.266)
(11.721)
(1.934.721)
2.765.408

(434.297)
(3.687)
1.396.613
(2.606)
(1.791.561)
4.919.323

(17.979)

(78.927)

(17.979)

(78.927)

(3.988.800)

(3.614.400)

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(3.988.800)

(3.614.400)

Καθαρή (μείωση) /αύξηση στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(1.241.371)

1.225.996

1.269.209

43.213

27.838

1.269.209

Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Διανεμηθέντα μερίσματα

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 10 – 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VICE GREECE Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

24.000

Τακτικό
αποθεματικό

Κέρδη
εις νέον

10.679

3.616.059

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3.650.738

Κέρδη χρήσης

-

-

3.989.581

Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρους

-

-

(782)

Συνολικά Έσοδα

-

-

3.988.799

3.988.799

-

-

(3.614.400)

(3.614.400)

3.990.458

4.025.137

3.989.581
(782)

Συναλλαγές με μετόχους καταχωρημένες
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

24.000

10.679

Κέρδη χρήσης

-

-

2.673.652

Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρους

-

-

(662)

Συνολικά Έσοδα

-

-

2.672.990

2.672.990

-

-

(3.988.800)

(3.988.800)

2.673.652
(662)

Συναλλαγές με μετόχους καταχωρημένες
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

24.000

10.679

2.674.648

2.709.327

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 10 – 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VICE GREECE Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
1.

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η VICE GREECE Α.Ε. (η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία και έχει την έδρα της στην Ελλάδα.
Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί από την καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε. σε πενήντα (50) έτη και λήγει το 2063, η
οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η μητρική της Εταιρείας είναι η VICE Antenna
B.V. που είχε δημιουργηθεί από την κοινοπραξία μεταξύ της Antenna Internet Ventures B.V. (49%) και της VICE Holding Inc.
(51%), σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά κατά τη σύσταση της κοινοπραξίας. Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν
μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής μετά τις οποίες το ποσοστό συμμετοχής της Antenna Internet Ventures B.V. έχει
διαμορφωθεί σε 24,5% (2016: 36,75%).
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 10-12.
Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι :


Η παραγωγή κάθε είδους και μορφής τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, η εκμετάλλευση
και εμπορία των ειδών αυτών,



Η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής προϊόντων αποτυπώσεως ήχου και εικόνας,



Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σχετικών εργαστηρίων (studio) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,



Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και η αγορά ή/και η μίσθωση ακινήτων για
την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών,



Η έκδοση, κυκλοφορία, διανομή και εκμετάλλευση περιοδικών καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση
εγκαταστάσεων έκδοσης, προεκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων,



Η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το διαδίκτυο (“Internet”, VICE.com/gr), με
οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
<< Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις>>) υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
2.

(εφεξής

Βάση προετοιμασίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

2.1 Σημείωση συμμόρφωσης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Δ.Λ.Π.) και υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2018.

2.2 Βάση παρουσίασης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και εκφράζονται σε ΕΥΡΩ,
στρογγυλοποιημένα.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται (μέθοδος καθαρής θέσης) στις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας AΝΤΕΝΝΑ GROUP B.V. με έδρα στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.
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VICE GREECE Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2.3 Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ΕΥΡΩ το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της και παρουσίασης των
Χρηματοοικονομικών της Καταστάσεων. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα, μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την επίσημη
τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία του Ενεργητικού και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομ ίσματα,
μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία του
Ισολογισμού. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολι κού
Εισοδήματος. Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα τα οποία εμφανίζονται σε ιστορική αξία
μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής .
Πληροφορίες αναφορικά με τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας παρατίθενται στ η Σημείωση 3.

2.4 Συνέχιση δραστηριότητας
Στα πλαίσια του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τυχόν
επιπτώσεις της, και λαμβάνει τα κατάλληλα επιχειρησιακά μέτρα και πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη λε ιτουργία της
Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων, με παράλληλη διατήρηση της κερδοφορίας και επιδίωξη ανάπτυξης
των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς και επιπλέον πελάτες.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Κατασ τάσεων έγινε με βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας.

2.5 Εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, οδηγεί τη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις, να
κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των πολιτικών καθώς, και τα λογιστικά υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή της κρίσης και τ ων αξιολογήσεων της Διοίκησης
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια των εκτιμήσεων. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις εκάστοτε εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις (διαφορές) πιθανόν να έχουν επίπτωση επί των
μελλοντικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτήν την περίοδ ο
ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόμενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις
μελλοντικές περιόδους.
Οι εκτιμήσεις/αβεβαιότητες που πραγματοποιεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν
επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι εκτιμήσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσαρμογή σε
επόμενη χρήση αναφέρονται στις εξής σημειώσεις:





Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις – Σημείωση 13, 19
Αναβαλλόμενος φόρος και φόρος εισοδήματος – Σημείωση 10, 12
Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία – Σημείωση 17

2.5.1 Παραδοχές και αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις
Πληροφορίες αναφορικά με παραδοχές και εκτιμήσεις/αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να έχουν ουσιώδη επίπτωση επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την επόμενη χρήση περιγράφονται κατωτέρω:
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VICE GREECE Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – Σημείωση 13, 19: Η Εταιρεία προσδιορίζει ζημίες
απομείωσης επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων βάσει εκτιμήσεων για τις πραγματοποιηθείσες
ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες, που αντλούνται από ιστορικά στοιχεία στατιστικών δεδομένων εισπράξεων για
παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, που υπόκεινται σε αβεβαιότητα.
Αναβαλλόμενος φόρος και φόρος εισοδήματος – Σημείωση 10, 12: Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη
της Εταιρείας για τον φόρο εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών
της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε
τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Στην
περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά
που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και της χρήσης κατά την οποία ο
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. Επίσης, η Εταιρεία έχει εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει πιθανή
μελλοντική υποχρέωση από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία – Σημείωση 17: Το κόστος των παροχών
συνταξιοδότησης του προσωπικού καθορίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές μελέτες. Η αναλογιστική μελέτη
περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθ ών, τα ποσοστά
θνησιμότητας και τις μετακινήσεις προσωπικού. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες
εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.
3.

Σημαντικές λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας

Οι λογιστικές πολιτικές που εκτίθενται παρακάτω για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31
Δεκεμβρίου 2017 έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια προς αυτές που εφαρμόστηκαν για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2016.

3.1 Χρηματοοικονομικά μέσα
3.1.1 Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρεία κατατάσσει τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις εξής κατηγορίες: δάνεια και
απαιτήσεις.
Η Εταιρεία κατατάσσει τις μη παράγωγες
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
(i)

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

στην

κατηγορία

των

λοιπών

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια, τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ημερομηνία που δημιουργούνται.
Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά κατά τ ην ημερομηνία συναλλαγής κατά
την οποία η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με αντικείμενο τα μέσα αυτά.
Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των χρηματικών
ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της να λαμβάνει
χρηματικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που απορρέουν από αυτό ή ενώ η Εταιρεία δε μεταβιβάζει ούτε παρακρατεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τους
κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από το στοιχείο αυτό, ταυτόχρονα δε διατηρεί τον έλεγχο επί του
μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου. Τυχόν δικαιώματα επί των μεταφερόμενων χρηματοοικονομικών περιο υσιακών
στοιχείων που προκύπτουν ή διατηρούνται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως διακριτό περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση.
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν και μόνον όταν η Εταιρεία έχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά
και προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, που κατατάσσονται ως δάνεια και απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδ ιορισμένες πληρωμές που δε
διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην
εύλογη αξία τους πλέον τυχόν άμεσα συνδεδεμένων με τις συναλλαγές εξόδων. Μετά την αρχική αναγνώριση τα δάνεια
και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν
ζημία απομείωσης.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.
Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις με αρχική διάρκεια τριών μηνών ή λιγότερο, ως χρηματικά διαθέσιμα.
(ii)

Η

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι παράγωγα χρηματοοι κονομικά μέσα:
δανειακές, εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία που αυτές δημιουργούνται.
Όλες οι άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία
η Εταιρεία γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος, βάσει των συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις
της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν.
Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη, από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, μια τέτοια ανταλλαγή ή
τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης και η
διαφορά των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό π οσό παρουσιάζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν και μόνον όταν, η Εταιρεία έχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά
και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τυχόν άμεσα
συνδεδεμένων με τις συναλλαγές εξόδων. Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.1.1.α Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός των περιπτώσεων
όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης της απαίτησης, οπότε υπολογίζεται πρόβλεψη γι’ αυτή τη μείωση. Η απαίτηση απεικονίζεται
στο ανακτήσιμο ποσό της ως η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το τρέχον επιτόκιο της
ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού και η σχετική ζημία μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Οι
απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας (ενός έτους) δεν προεξοφλούνται.
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3.1.1.β Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως, καθώς και βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης, όπως οι μέχρι τριών μηνών από την ημερομηνία συντάξεως των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις.

3.1.1.γ Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στην εύλογη αξία αποτελούνται είτε από επενδύσεις για εμπορικούς σκοπούς
ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία από την αρχική τους αναγνώριση.
Η Διοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται αυτές τις επενδύσεις και πραγματοποιεί αγορές και πωλήσεις με βάση την εύλογη αξία
σύμφωνα με τη διαχείριση κινδύνου και γενικά τη στρατηγική της. Κατά την αρχική καταχώρηση, τα έξοδα συναλλαγών
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στην εύλογη αξία αποτελούν κυρίως επενδυτικά κερδοσκοπικά κεφάλαια,
ομολογίες, κ.λ.π.

3.1.1.δ Δάνεια
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους, η οποία προσαρμόζεται με τα κόστη που αφορούν
άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο,
μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης με το πραγματικό επιτόκιο. Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη
που πραγματοποιούνται για την έκδοση κυρίως μακροπρόθεσμων δανείων, αναμορφώνουν το ποσό των δανείων αυτών και
καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της
σύμβασης του δανείου. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με την
πραγματοποίησή τους.

3.1.1.ε Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στο κόστος.

3.1.2 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου.

3.1.3 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

3.1.3.1 Κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Το συνολικό κόστος που συνδέεται άμεσα με την έκδοση κοινών μετοχών αναγνωρίζεται ως μείωση των ιδίων κεφαλαίων.

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.2.1 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται στις αξίες κόστους κτήσης ως τεκμαιρόμενο κόστος μειωμένες με τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου.
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Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων, μεταφέρονται από τους
αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και το κέρδος ή ζημία που προκύπτει περιλαμβάνεται
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

3.2.2 Μεταγενέστερες δαπάνες
Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμήματος των ενσώματων ακινητοποιήσεων ενσωματώνονται στην
αξία του πάγιου, εφόσον μπορούν να υπολογιστούν με αξιοπιστία και αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει
η Εταιρεία από το πάγιο. Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος κατά την
πραγματοποίησή τους.

3.2.3 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης στη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των τμημάτων τους. Οι εδαφικές
εκτάσεις
δεν
αποσβένονται.
Η
εκτιμώμενη
διάρκεια
ωφέλιμης
ζωής
έχει
ως
ακολούθως:

Έπιπλα και σκεύη και εξοπλισμός γραφείου

3 - 6 έτη

Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής και η υπολειπόμενη αξία επανεκτιμώνται σε ετήσια βάση.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος παγίων μειωμένο κατά την εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία τους αν υπάρχει. Οι
αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Τα μισθωμένα πάγια αποσβένονται στη μικρότερη διάρκεια , ανάμεσα στη
διάρκεια μίσθωσης και στη διάρκεια ωφέλιμης ζωή τους.

3.3 Μισθώσεις
Κατά την έναρξη μιας συμφωνίας, η Εταιρεία καθορίζει το αν μια τέτοια συμφωνία είναι ή εμπεριέχει μίσθωση. Κατά την
έναρξη ή κατά την εκ νέου αξιολόγηση της συμφωνίας, η Εταιρεία διακρίνει τις πληρωμές και τα λοιπά ανταλλάγματα που
απαιτούνται από τη συμφωνία, σε εκείνα που αφορούν τη μίσθωση και σε εκείνα που αφορούν άλλα στοιχεία βά σει των
σχετικών εύλογων αξιών τους. Εάν η Εταιρεία καταλήξει πως για μια χρηματοδοτική μίσθωση είναι ανέφικτο να γίνει ο
διαχωρισμός των πληρωμών αξιόπιστα, τότε οι αξίες του περιουσιακού στοιχείου και της υποχρέωσης που αναγνωρίζονται
είναι ίσες με την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, η υποχρέωση θα μειώνεται με τις πληρωμές οι οποίες
θα γίνονται και ένα τεκμαρτό χρηματοοικονομικό κόστος θα αναγνωριστεί με βάση το επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας.
Μισθώσεις βάσει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο
αναγνωρίζεται ως ποσό ίσο με το χαμηλότερο, μεταξύ της εύλογης αξίας του και τ ης παρούσας αξίας των ελάχιστων
μισθωμάτων. Μετά την αρχική αναγνώριση, το περιουσιακό στοιχείο λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική
που εφαρμόζεται γι’ αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Τα ποσά πληρωμών για χρηματοδοτικές μισθώσεις διαχωρίζοντα ι μεταξύ
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και μείωσης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο κατανέμεται
σε κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ώστε να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο επί του υπολοίπου της
υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία υπό άλλους τύπους μισθώσεων κατατάσσονται στις λειτουργικές μισθώσεις και δεν αναγνωρίζονται
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας. Οι καταβολές που αφορούν σε λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

15

VICE GREECE Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
3.4.1

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός αυτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ώστε να προσδιοριστεί
εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης της αξίας τους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού θεωρούνται ότι
έχουν απομειωθεί όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο γεγονός επέδρασε αρνητικά στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
ροές του στοιχείου.
Η ζημία απομείωσης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής του αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται άμεσα στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος.
Η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται, αν ο αντιλογισμός αυτός μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που συνέβη μετά
την αναγνώριση της απομείωσης και καταχωρείται στα αποτελέσματα για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
επηρεάζοντας το κονδύλι όπου αρχικά είχε καταχωρηθεί η προηγούμενη ζημία απομείωσης.

3.4.2

Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους ετησίως και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ζημία
απομείωσης, αναγνωρίζεται άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος κατά το ποσό που η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ εύλογης
αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω
χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με έναν προ-φόρου συντελεστή, ο
οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που
συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
µικρότερες δυνατές µονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις
προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε χρήση για τυχόν ενδείξεις μείωσης της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει
αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής
αξίας που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.

3.4.3

Μερίσματα

Τα μερίσματα καταχωρούνται ως υποχρέωση μετά την έγκριση της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.

3.5 Παροχές σε εργαζομένους
3.5.1

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. O κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να
καταβάλλει ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού του στα ασφαλιστικά ταμεία, και η Εταιρεία να καταβάλ λει επίσης ένα
ποσοστό. Με τη συνταξιοδότηση τα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλουν στον εργαζόμενο ό,τι δικαιούται. Τα κρατικά
ασφαλιστικά προγράμματα αντιμετωπίζονται ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών για την Εταιρεία η οποία
καταχωρεί τις εισφορές της ως έξοδο στη χρήση που αφορούν.
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από την Εταιρεία ασφαλιστικά ταμεία για
συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει νομική ή συμβατική υποχρέωση για επιπλέο ν
μελλοντικές παροχές. Οι εισφορές αυτές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος,
εφαρμόζοντας την αρχή των δεδουλευμένων.
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3.5.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών ΔΛΠ 19 Παροχές προσωπικού
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι πρόγραμμα συνταξιοδότησης εκτός του προγράμματος καθορισμένων
εισφορών. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις
εκτιμώμενες ταμειακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υποχρεούται
σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία να παρέχει εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο
προσωπικό της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων, εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης
σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης
θα πληρωθούν στο προσωπικό.
Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την αναλογιστική
μέθοδο της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Επιμετρήσεις της υποχρέωσης που
αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, που αποτελούνται από αναλογιστικά κέρδη και ζημιές,
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Η Εταιρεία υπολογίζει το χρηματοοικονομικό έξοδο της υποχρέωσης για
την περίοδο εφαρμόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υποχρέωσης στο υπόλοιπο
αυτής κατά την έναρξη της χρήσης, λαμβανομένων υπ’ όψη τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου, λόγω εισφορ ών
και καταβολών των παροχών. Το χρηματοοικονομικό και τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με τις παροχές στο προσωπικό
μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Όταν οι παροχές ενός προγράμματος τροποποιούνται ή όταν το πρόγραμμα περικόπτεται, η συνακόλουθη μεταβολή στην
υποχρέωση παροχής που συνδέεται με την προηγούμενη υπηρεσία ή το κέρδος ή ζημία από την περικοπή αναγνωρίζεται
άμεσα στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημίες από την τακτοποίηση ενός προγράμματος παρ οχών όταν
αυτή πραγματοποιείται.

3.5.3

Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό

Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμων παροχών στο προσωπικό καταχωρούνται σε μη προεξοφλημένη βάση και αναγνωρίζονται
ως έξοδα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας από το
προσωπικό.

3.6 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για
τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και, αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον
διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον
οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Εάν η επίπτωση είναι σημαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή προ-φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη
διαχρονική αξία του χρήματος και, όπου πρόσφορο, τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η
πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή των οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(i)

Επαχθείς συμβάσεις

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις σχηματίζεται όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν για την Εταιρεία από μια
σύμβαση είναι χαμηλότερα από το αναπόφευκτο κόστος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της σύμβασης . Η
πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται στην παρούσα αξία του χαμηλότερου ποσού μεταξύ του αναμενόμενου κόστους για τον
τερματισμό της σύμβασης και του αναμενόμενου καθαρού κόστους για τη συνέχιση της σύμβασης. Πριν το σχηματισμό της
πρόβλεψης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν ζημία απομείωσης επί των στοιχείων του ενεργητικού που συνδέονται με την εν
λόγω σύμβαση.
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3.7 Έσοδα
3.7.1 Έσοδα από διαφήμιση
Το διαφημιστικό έσοδο της Εταιρείας αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στην περίοδο κατά την οποία
η διαφήμιση προβάλλεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και καταχωρείται στην εύλογη αξία του ποσού που εισπράττεται ή
που είναι εισπρακτέο, καθαρό από τυχόν φόρους και εκπτώσεις.

3.7.2 Έσοδα από συμβάσεις παροχής δικαιωμάτων προγράμματος
Το έσοδο από συμβάσεις παροχής δικαιωμάτων προγράμματος της Εταιρείας αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος όταν η περίοδος παροχής της άδειας χρήσης του προγράμματος αρχίσει, η αμοιβή της άδειας χρήσης και το
κόστος του προγράμματος είναι γνωστό, όταν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς τηλεοπτική μετάδοση και έχει γίνει
αποδεκτό από τον αντισυμβαλλόμενο και όταν η είσπραξη του τιμήματος της σύμβασης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

3.7.3

‘Εσοδα από παραγωγή περιεχομένου προγράμματος

Τα έσοδα που προέρχονται από τη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος της περιόδου με την παράδοση του τηλεοπτικού υλικού και την αποδοχή του από τον τελικό πελάτη.

3.8 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι καταβολές λειτουργικών μισθώσεων κατανέμονται ως δαπάνη στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος βάσει της άμεσης
μεθόδου στη διάρκεια της μίσθωσης. Κατά την αρχή της μίσθωσης η Εταιρεία αξιολογεί αν πρόκειται για χρηματοδοτική
μίσθωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

3.9 Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αποτελούνται από τους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιμα και
χρηματοοικονομικές πιστώσεις, από τους χρεωστικούς τόκους και τα λοιπά έξοδα τραπεζών.
Οι δεδουλευμένοι πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν καθίστανται
δεδουλευμένοι, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

3.10 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούντ αι
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήματος χρήσης, βάσει
των θεσπισμένων ή ουσιαστικά θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, καθώς και
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στον φόρο πληρωτέο προηγούμενων χρήσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος για διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε επίπεδο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των
αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους ή ζημιάς, και
λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με βάση την ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης. Οι προσωρινές
διαφορές που προκύπτουν από την αρχική καταχώρηση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, η οποία δεν επηρεάζει
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος, δε λαμβάνονται υπόψη. Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που
προβλέπεται βασίζεται στον αναμενόμενο τρόπο υλοποίησης ή διακανονισμού των λογιστικών ποσών των στοιχείων
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ενεργητικού και παθητικού, βάσει των θεσπισμένων ή ουσιαστικά θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού.
Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου της Εταιρείας η Διοίκηση έχει λάβει υπόψη
την αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική θέση της Εταιρείας, σχετικά με τυχόν φόρους και πρόστιμα. Η Διοίκηση της
Εταιρείας πιστεύει ότι τυχόν υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ερμηνείες του
φορολογικού νόμου και προηγούμενη εμπειρία από φορολογικούς ελέγχους δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Σε περίπτωση νέων πληροφοριών και γεγονότων που θα γνωστοποιηθούν και
δημιουργήσουν την αναγκαιότητα για αναθεώρηση των εκτιμήσεων, η επίδραση επί της φορολογικής δαπάνης/εσόδου θα
απεικονιστεί κατά την περίοδο που γίνει αυτή η επανεκτίμηση.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη προσαρμοσμένα με την αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών διαφορών θα υπάρξουν έναντι των
οποίων η απαίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε
ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα
υλοποιηθεί.
Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που ανακύπτουν από τη διανομή μερισμάτων καταχωρούνται στον ίδιο χρόνο με αυτόν της
υποχρέωσης καταβολής του σχετικού μερίσματος.

3.11 Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού
πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νομικό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού
ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.

3.12 Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. Η εκτίμηση της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.



Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για µη Πραγµατοποιηθείσες
Ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017). Τον Ιανουάριο
του 2016, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που
επιµετρώνται στην εύλογη αξία.



Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2017). Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι
να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις
οικονομικές οντότητες να ̟παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συµ̟περιλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των µη ταμειακών
μεταβολών.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων των προτύπων και διερμηνειών από την Εταιρεία δεν είχε σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις της Εταιρείας.
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Εκτός των προτύπων και διερμηνειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα
προτύπα των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για μεταγενέστερες χρήσεις και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία, ωστόσο,
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία.


Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Την 24/7/2014 ολοκληρώθηκε από το
Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού κειµένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9:
Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ΔΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές
διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηματοοικονομικών µέσων και περιλαμβάνει
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων
πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΠ 9 καθιερώνει επίσης μία νέα προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο ΔΛΠ 39.
Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις
μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Αναφορικά με το νέο μοντέλο απομείωσης αξίας στις εμπορικές απαιτήσεις, οι νέες μέθοδοι υπολογισμού
για τις ζημιές αυτές ενδεχομένως θα οδηγήσουν στο γεγονός οι αναμενόμενες ζημιές να αναγνωριστούν νωρίτερα. Η
Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση και θα αναγνωρίσει πιστωτικές ζημίες σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό για τις εμπορικές του απαιτήσεις. Με βάση την αξιολόγηση που διενεργήθηκε κατά το 2017, η Εταιρεία
συμπέρανε ότι κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου, η πρόβλεψη απομείωσης θα αυξηθεί αλλά το τελικό ποσό δεν
θα διαφέρει σημαντικά από την υπάρχουσα πρόβλεψη, στην οποία οποιαδήποτε μεταγενέστερη επίδραση μπορεί να
οφείλεται σε αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και το περιβάλλον που επιχειρεί η Εταιρεία.



Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ): Την 28.5.2014
εκδόθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε
πελάτες». Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο
εφαρµογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη
µεταφορά των υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή,
την οποία η εταιρία αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου
µοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά είναι τα εξής:
• Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη
• Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση
• Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής
• Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης
• Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης
Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ΔΛΠ 11 και ΔΛΠ 18 και των διερµηνειών 13,15,18 και 31.
H Εταιρεία προγραμματίζει να υιοθετήσει το καινούργιο πρότυπο κατά την απαιτούμενη ημερομηνία
αναπροσαρμόζοντας σωρευτικά τα κέρδη εις νέον, εφόσον υπάρχει επίδραση. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15, η Εταιρεία θα εφαρμόσει πλήρως το πρότυπο για την περίοδο 2018, και όσον αφορά τις
προηγούμενες περιόδους, θα αναγνωρίσει το σωρευτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 για όλες τις
συμβάσεις που δε θα έχουν ακόμα ολοκληρωθεί κατά την 1 Ιανουαρίου 2018, ως προσαρμογή στο αρχικό υπόλοιπο
των Ιδίων Κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2018 ( μέθοδος σωρευτικής αναπλήρωσης) .
Ωστόσο, κατά το 2017, η Εταιρεία διενέργησε μια αξιολόγηση για την επίδραση του ΔΠΧΑ 15 και στη συνέχεια
πραγματοποίησε ανάλυση των διαφορών ανά κατηγορία εσόδου, ανάμεσα στο καινούργιο πρότυπο και στις
υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές. Με βάση την παραπάνω ανάλυση δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις διαφορές από τις
τρέχουσες λογιστικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, το καινούριο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του.
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Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Την 13/1/2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά:
- το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
- τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
- τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
- τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας μίσθωσης».
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για
τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε
σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των
μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή. Η
Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

H Εταιρεία προγραμματίζει να υιοθετήσει τα καινούργιο πρότυπα κατά την απαιτούμενη ημερομηνία εφαρμογής.
Επιπλέον, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων, τα
οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. Η
Εταιρεία δεν προτίθεται να εφαρμόσει τα πρότυπα αυτά νωρίτερα και η επίπτωση της εφαρμογής τους δεν έχει προσδιοριστεί.
4. Καθορισμός εύλογων αξιών
Κάποιες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον καθορισμό εύλογων αξιών για τα
χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Εύλογες αξίες έχουν προσδιοριστεί βάσει
των ακόλουθων μεθόδων με σκοπό είτε την καταχώρηση τους στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είτε τη γνωστοποίηση
τους. Όπου χρειάζεται, περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις που έγιναν για τον καθορισμό των εύλογων αξιών
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.
Η Εταιρεία έχει εδραιώσει ένα πλαίσιο ελέγχου αναφορικά με τη μέτρηση της ανακτήσιμης αξίας/εύλογης αξίας, το οποίο
περιλαμβάνει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την εποπτεία όλων των σημαντικών μετρήσεων
εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των Επιπέδου 3 τιμών.
Η ομάδα αξιολόγησης εξετάζει τακτικά τις σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές και τις προσαρμογές αποτίμησης.
Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί μετρήσιμα μεγέθη
της αγοράς, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Οι εύλογες αξίες κατατάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές μεθόδους αποτίμησης, ως εξής:
Επίπεδο 1:

τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

Επίπεδο 2:

δεδομένα, εκτός των τιμών αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 και είναι παρατηρήσιμα για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές) είτε έμμεσα (π.χ. εξαχθέντα από τιμές).

Επίπεδο 3:

δεδομένα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα
της αγοράς (μη παρατηρήσιμες μετρήσεις).

Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας
υποχρέωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα της ιεράρχησης εύλογων αξιών, τότε η επιμέτρηση
της εύλογης αξίας κατατάσσεται στο σύνολό της στο ίδιο επίπεδο της ιεράρχησης με το χαμηλότερου επιπέδου δεδομένο
που είναι σημαντικό για ολόκληρη την επιμέτρηση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεράρχησης
εύλογων αξιών στο τέλος της περιόδου σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εντός της οποίας συντελέστηκε η
αλλαγή. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017.
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4.1 Επενδύσεις σε χρεόγραφα και αξιόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά μέσα στην
εύλογη αξία τους κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως διαθέσιμα προς πώληση προσδιορίζεται σε σχέση με την τιμή τους στη
χρηματιστηριακή αγορά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

4.2 Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Η εύλογη αξία των πελατών και των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, εκτός των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση,
εκτιμάται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με επιτόκιο της αγοράς την ημερομηνία
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία. Οι
εύλογες αξίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς γνωστοποιήσεων.

4.3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου.

4.4 Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
Η εύλογη αξία καθορίζεται για σκοπούς γνωστοποιήσεων και υπολογίζεται βάσει της παρούσας αξίας των με λλοντικών
εκροών κεφαλαίου και τόκων υπολογιζόμενα με το επιτόκιο αγοράς της ημερομηνίας κλεισίματος. Για χρηματοοικονομικές
μισθώσεις το επιτόκιο αγοράς καθορίζεται από τις σχετικές μισθοδοτικές συμβάσεις.
5. Κύκλος εργασιών
2017

2016

Δικαιώματα και έσοδα αδειών χρήσης προγράμματος
από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 22)

7.147.629

6.912.800

Δικαιώματα και έσοδα αδειών χρήσης προγράμματος
και λοιπά έσοδα

448.500

1.618.574

1.546.257

1.271.626

9.142.386

9.803.000

Διαφήμιση από τρίτους

Το μέρος των εσόδων του 2017 που προέρχεται από συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχεται σε 78,18%.
6. Κόστος πωληθέντων

2017

2016

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές

1.092.500

716.178

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

1.250.367

1.322.284

73.599

102.551

435.278

286.471

8.201

3.753

231.815

218.018

3.091.760

2.649.255

Παροχές τρίτων (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός,
κλπ)
Αμοιβές και έξοδα συνδεδεμένων εταιρειών (σημ. 22)
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπά
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7. Έξοδα προσωπικού
2017
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία

1.006.144

2016
701.835

244.182

160.544

20.373

4.748

1.270.699

867.127

Το σύνολο του προσωπικού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 56 και σε 41 άτομα
αντίστοιχα.
8. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
2017

2016

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές

157.826

146.201

Αμοιβές και έξοδα

232.943

126.834

20.373

4.748

1.514.561

992.810

111.013

21.730

Φόροι-τέλη

46.675

46.087

Αποσβέσεις παγίων

22.949

16.328

Διάφορα έξοδα

33.312

68.975

2.139.652

1.423.713

Παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αμοιβές και έξοδα συνδεδεμένων εταιρειών (σημ. 22)
Παροχές τρίτων (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, κλπ)

9. Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

2017
Έσοδα τόκων

2016

134

76

-

78

134

154

(1.635)

(1.935)

(11.804)

(2.392)

(51)

(368)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(13.490)

(4.695)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(13.356)

(4.541)

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Τόκοι έξοδα από συνδεδεμένες εταιρείες (σημείωση 22)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές
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10. Φόρος εισοδήματος

(α) Καταχωρημένος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
2017

2016

(1.233.546)

(1.743.304)

-

6.017

(1.233.546)

(1.737.287)

9.580

1.377

(1.223.966)

(1.735.910)

Φόρος τρέχουσας χρήσης

Φόρος εισοδήματος
Διαφορές φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης

Αναβαλλόμενος φόρος

Πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας στα αποτελέσματα (σημ. 12)
Σύνολο φόρου εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

β)

Ποσά αναγνωρισμένα στα Λοιπά Αποτελέσματα
2016

2017

Πριν τον φόρο
εισοδήματος
Πρόβλεψη παροχών
προσωπικού λόγω
εξόδου από την
υπηρεσία

Φόρος
εισοδήματος

Μετά τον φόρο
εισοδήματος

Πριν τον φόρο
εισοδήματος

Φόρος Μετά τον φόρο
εισοδήματος
εισοδήματος

932

(270)

662

1.102

(320)

782

932

(270)

662

1.102

(320)

782

γ) Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή
2017

2016

Κέρδη προ φόρων

3.897.618

5.725.491

Φόρος εισοδήματος βάσει του φορολογικού συντελεστή

1.130.309

1.660.393

103.237

79.197

Λοιπές μη αναγνωρισμένες προσωρινές διαφορές

-

3.714

Διαφορές φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης

-

(6.017)

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και πρόσθετοι φόροι

Αλλαγή σε αναγνωρισμένες εκπεστέες προσωρινές διαφορές
Σύνολο φόρου εισοδήματος - έξοδο

(9.580)
1.223.966

(1.377)
1.735.910
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Η Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, και με βάση τους ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2014, και κατά
συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για το 2014 δεν έχουν καταστεί οριστικές, αλλά η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν
αναμένεται σημαντική επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Για τη χρήση 2015 και 2016 η Εταιρεία έχει
λάβει το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο Ελεγκτή, ενώ και για τη χρήση 2017 βρίσκεται σε
εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο Ελεγκτή, βάσει των διατάξεων του 65 Α του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 όπως αυτός ισχύει) και δεν αναμένει σημαντική επίπτωση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κατά την ολοκλήρωσή της. Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι
Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που
διενεργούν σε εταιρείες που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή.
Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των
χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής
συμμόρφωσης. Η Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των
Ελληνικών φορολογικών αρχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας. ο συντελεστής φόρου εισοδήματος κατά τις χρήσεις 31 Δεκεμβρίου
2016 και 2017 ήταν 29%.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου
εισοδήματος που ανέρχεται στο 100% επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου
την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.
Ο φόρος εισοδήματος εισπρακτέος ποσού ύψους ΕΥΡΩ 1,2 εκατομμύρια, αφορά 100% προκαταβολή φόρου εισοδήματος
της τρέχουσας χρήσης με αντίστοιχη αύξηση του πληρωτέου ποσού του τρέχοντος φόρου εισοδήματος που ανέρχεται
συνολικά σε ΕΥΡΩ 1,9 εκατομμύρια, μετά τον συμψηφισμό της προκαταβολής φόρου 2016, ΕΥΡΩ 0,9 εκατομμυρίων.
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11. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
29.385

29.385

78.927

78.927

108.312

108.312

24.215

24.215

132.527

132.527

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

4.670

4.670

Αποσβέσεις

20.081

20.081

24.751

24.751

31.150

31.150

55.901

55.901

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

24.715

24.715

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

83.561

83.561

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

76.626

76.626

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία
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12. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Τα υπόλοιπα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 201 7 και στις 31
Δεκεμβρίου 2016 αφορούν τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που προκύπτει από την
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού και ενσώματων ακινητοποιήσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για τις ημερομηνίες αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31
Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις
2017

Υποχρεώσεις

2016

2017

Καθαρά
2016

2017

2016

Πρόβλεψη παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

6.971

3.770

-

-

6.971

3.770

Λοιπά στοιχεία

6.649

-

-

-

6.649

-

3.770

-

-

13.620

13.620

3.770

Η κίνηση των προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύεται ως ακολούθως :

2017

Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου
2017

Πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπά στοιχεία

Καταχώρηση
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
στα λοιπά
συνολικά
έσοδα

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2017

3.770

2.931

270

6.971

-

6.649

-

6.649

3.770

9.580

270

13.620

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

2017

2016

Πελάτες και λοιποί χρεώστες

1.966.777

3.290.478

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (σημ. 22)

4.569.158

4.167.705

13.346

5.410

7.073

3.205

6.556.354

7.466.798

Προκαταβολές σε τρίτους
Προκαταβολές στο προσωπικό
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14. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Διαθέσιμα στις τράπεζες
Διαθέσιμα στο ταμείο

2017

2016

27.714

1.268.631

124

578

27.838

1.269.209

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την επιβολή των περιορισμών
κινήσεων κεφαλαίων (capital controls), καθώς ο κύριος όγκος των εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιείται στην
Ελλάδα.
15. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

(α) Μετοχικό κεφάλαιο και τακτικό αποθεματικό
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε ΕΥΡΩ 24.000
διαιρούμενο σε 2.400 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 10 εκάστη (σε απόλυτο ποσό).
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

Τακτικό
αποθεματικό
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

Σύνολο
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

2.400

24.000

10.679

34.679

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

2.400

24.000

10.679

34.679

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

2.400

24.000

10.679

34.679

(β) Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν
τουλάχιστον το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού τους
κεφαλαίου.

(γ) Μερίσματα
Με βάση την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται σε κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους
τουλάχιστον το 35% των κερδών, μετά από φόρους, και μετά από την κράτηση για τακτικό αποθεματικό. Η Εταιρεία
μπορεί να μην προχωρήσει σε διανομή με ομόφωνη έγκριση των μετόχων της.
Επιπλέον, η Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία απαιτεί ορισμένες συνθήκες να πληρούνται πριν τη διανομή μερίσματος ως
εξής:
α)

Δεν μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους όταν η καθαρή θέση της εταιρείας είναι ή θα είναι μετά τη
διανομή μικρότερη του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών που απαγορεύεται να διανεμηθούν .

β)

Δεν μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης
υπερβαίνει το σύνολο των αποθεματικών που επιτρέπεται η διανομή τους και των κερδών εις νέον .
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Την 31 Ιουλίου 2017 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε τη διάθεση κερδών και ενέκρινε τη διανομή
μερίσματος συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 3.988.800, τα οποία πληρώθηκαν την 10 Αυγούστου 2017.
16. Δάνεια από συνδεδεμένη εταιρεία
Η σημείωση αυτή παρέχει πληροφορίες για τους όρους των δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίων και συναλλαγματικό κίνδυνο, βλέπετε στη
σημείωση 19.
2017

2016

180.000

180.000

180.000

180.000

Δάνειο από συνδεδεμένη εταιρεία (σημ. 22)

Το δάνειο ΕΥΡΩ 180 χιλιάδες έχει δοθεί από τη βασικό μέτοχο της, VICE Antenna B.V., με επιτόκιο ετήσιο ΕURIBOR
+1%. Η διάρκεια του δανείου λήγει μετά από έναν χρόνο μετά την πρώτη ανάληψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον
Φεβρουάριο του 2014, και ανανεώνεται αυτόματα για έναν χρόνο εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τον
τερματισμό του. Η δανειακή σύμβαση δεν επιβάλλει χρηματοοικονομικούς περιορισμούς ή άλλους όρους με τους οποίους
η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται.

17. Πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αντιμετωπίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως
ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.
Η πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει αναλογιστικής μελέτης σύμφωνα με το ΔΛΠ 19,
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

2017
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτημένων υποχρεώσεων
Υποχρέωση καταχωρημένη στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης

2016

24.038

12.999

24.038

12.999

Κινήσεις της καθαρής υποχρέωσης που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης:
2017

2016

Καθαρή υποχρέωση την 1 Ιανουαρίου

12.999

7.149

Δαπάνη που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

20.373

4.748

Παροχές σε εργαζόμενους καταβληθείσες

(10.266)

Αναλογιστικές ζημίες
Καθαρή υποχρέωση την 31 Δεκεμβρίου

932
24.038

1.102
12.999
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Έξοδο (πρόβλεψη και καταβληθείσα αποζημίωση) καταχωρημένο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού

2017

2016

14.619

6.235

5.546

(1.630)

208

143

20.373

4.748

Τόκοι της υποχρέωσης

Το έξοδο ποσού ΕΥΡΩ 20.373 έχει αναγνωριστεί στο κονδύλι «Έξοδα διοίκησης και διάθεσης» της Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων.
Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης (εκφρασμένες ως μέσοι όροι):
2017

2016

1,5%

1,6%

1,75%

1,75%

16

17

Επιτόκιο προεξόφλησης
Μέσος όρος μελλοντικών αυξήσεων μισθών
Μέση απομένουσα εργασιακή ζωή

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές
Ποσά δεδουλευμένα και οφειλόμενα σε συνδεδεμένες εταιρείες (σημ. 22)
Δεδουλευμένοι τόκοι στη μητρική εταιρεία (σημ. 16, 22)
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς

2017

2016

596.121

712.309

1.961.261

1.264.466

8.331

6.695

526.261

1.246.439

3.091.974

3.229.909

Oι υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν κυρίως ΦΠΑ πληρωτέο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
2017 που τακτοποιήθηκε εντός των πρώτων μηνών του 2018 όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.
19. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω χρηματοοικονομικούς κινδύνους:


Πιστωτικός κίνδυνος



Κίνδυνος ρευστότητας



Κίνδυνος συνθηκών αγοράς



Λειτουργικός κίνδυνος
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Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους
στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου,
καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία γι’ αυτές τις γνωστοποιήσεις
περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της
Εταιρείας και βάσει εγκεκριμένων πολιτικών του, έχει αναθέσει στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου την παρακολούθηση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να αντισταθμίζονται οι
κίνδυνοι, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, εξετάζονται περιοδικά ώστε να
ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και τις αρχές του 2018 με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος
προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και την έναρξη της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής της
Ελληνικής οικονομίας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων
στη χώρα και στο εξωτερικό.
Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν αρνητική επίδραση στην Ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβράδυνση της
οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η Εταιρεία παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εν
λόγω εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας.

19.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, και καταθέσεις σε τράπεζες και
χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο των απαιτήσεων.
Με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται
ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών.

για την πιστοληπτική του

19.1.1 Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η ενηλικίωση υπολοίπων
απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της πίστωσης για τους εκάστοτε πελάτες και μετά τις προβλέψεις και τις διαγραφές
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ήταν:

Μη λήξαντα (σημείωση 13)

2017

2016

6.556.354

7.466.798

6.556.354

7.466.798

Η Εταιρεία εκτιμά ότι δε χρειάζεται να καταχωρηθεί πρόβλεψη απομείωσης για τις τρέχουσες απαιτήσεις της καθώς ΕΥΡΩ 4.
569.158 αφορούν απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες που δύνανται να εξοφληθούν σύμφωνα με τους συμφωνημένους
όρους πίστωσης. Το υπολειπόμενο ποσό ΕΥΡΩ 1.987.196 αφορά κυρίως παροχή διαφημιστικού χώρου στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας καθώς και εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης προγράμματος/περιεχομένου αλλά και παραγόμενου προγράμματος της
Εταιρείας.
Οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται στην πλειοψηφία με συμβατικούς όρους και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν υπάρχει
καμία ένδειξη επισφάλειας ή ανάγκη απομείωσης των απαιτήσεων αυτών ενώ η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την πελατειακή
της βάση και τα σχετικά τους υπόλοιπα.
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Το σημαντικότερο μέρος των απαιτήσεων και των εσόδων της Εταιρείας προέρχονται από τη συνδεδεμένη εταιρεία Antenna
TV Α.Ε., μέσω συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης περιεχομένου αλλά και εκτέλεσης παραγωγής ψυχαγωγικών και
ενημερωτικών προγραμμάτων. Η συνεργασία με την Antenna TV A.E. καθώς και με άλλες εταιρείες του ομίλου Antenna είναι
κυρίως το αποτέλεσμα των επιδιωκόμενων συνεργειών καθώς και τη σταδιακή δημιουργία μιας συγκεκριμένης αγοράς
τηλεοπτικού και διαδικτυακού κοινού.
Η Εταιρεία επίσης αξιολογεί την εξάρτηση από μεγάλους πελάτες, δεδομένου όμως ότι οι πελάτες αυτοί αφορούν κυρίως
συνδεδεμένες εταιρείες, ο κίνδυνος εκτιμάται ως ασήμαντος.

19.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξής της
Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών,
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών
κεφαλαίων.
Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα
Η Εταιρεία καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις δυσκολίες που υφίστανται λόγω των περιορισμών κίνησης
κεφαλαίων (Capital Controls) που επιβλήθηκαν, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήματος και συνεχίζοντας
απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. βάσει των συμβάσεων και
συμφωνιών που ίσχυαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού:

31 Δεκεμβρίου 2017
Δάνεια από συνδεδεμένη
εταιρεία
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

31 Δεκέμβριου 2016
Δάνεια από συνδεδεμένη
εταιρεία
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Λογιστικό
υπόλοιπο

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Λιγότερο
1 έτους

1-3 έτη

4-5 έτη

Πάνω από
5 έτη

180.000

180.000

180.000

-

-

-

3.091.974

3.091.974

3.091.974

-

-

-

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Λιγότερο
1 έτους

Λογιστικό
υπόλοιπο

1-3 έτη

4-5 έτη

Πάνω από
5 έτη

180.000

180.000

180.000

-

-

-

3.229.909

3.229.909

3.229.909

-

-

-

19.3 Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται σε ενδεχόμενη αλλαγή τιμών όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια, που
επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης
κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχεται η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο
αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
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19.3.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών της διενεργείται
με βάση το ΕΥΡΩ.

19.3.2 Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλισθεί από τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων έχει εξασφαλίσει τα δάνεια της από
συνδεδεμένη εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που να αντισταθμίζουν
την έκθεση σε μεταβολές επιτοκίων. Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις
αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων, καθώς οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι κυρίως ενδοομιλικές
και συνεπώς η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίων.
Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας που υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου ήταν:
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

2017

2016

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα)

27.838

1.269.209

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμος δανεισμός από συνδεδεμένες
εταιρείες)

180.000

180.000

Μια μεταβολή κατά 0,5% των επιτοκίων κατά την ημερομηνία Ισολογισμού θα επηρέαζε ανάλογα θετικά ή αρνητικά τα
αποτελέσματα της Εταιρείας, κατά τα ποσά που παρουσιάζονται παρακάτω. Η ανάλυση έγινε κατά τον ίδιο τρόπο για το 2016.
Αποτελέσματα
0,5% αύξηση

0,5% μείωση

(761)

761

31 Δεκεμβρίου 2017
Ευαισθησία ταμειακών ροών
31 Δεκεμβρίου 2016
Ευαισθησία ταμειακών ροών

5.446

(5.446)

19.4. Λειτουργικός κίνδυνος
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 στην Ελληνική οικονομία, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, η οικονομία εισήλθε σε
φάση ανάκαμψης με ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1,4% παρά το γεγονός ότι ήταν χαμηλότερος από τον
προσδοκώμενο που ήταν της τάξης του 1,6% ως και 2,7%. Σύμφωνα με υπάρχουσες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
η Ελληνική οικονομία θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη 2,50% το 2018 και ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 0,80% για το 2018 από
1,20% που καταγράφηκε το 2017. Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση των
επενδύσεων ενώ παρατηρήθηκε σχεδόν μηδενική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
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Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από ποικίλες αιτίες σχετικές με τις
διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό, την τεχνολογία και την υποδομή που εφαρμόζει, καθώς και από εξωτερικούς
παράγοντες, πλην των πιστώσεων, της αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζονται από τις
νομικές και λοιπές απαιτήσεις και τα γενικά αποδεκτά πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειριστεί τον λειτουργικό κίνδυνο κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθούν οι ζημίες και να
μην προσβληθεί η φήμη της. Πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή ελέγχων ώστε να αντιμετωπιστεί
ενδεχόμενος λειτουργικός κίνδυνος, φέρουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Η ευθύνη αυτή υποστηρίζεται από γενικούς
κανόνες που εφαρμόζει η Εταιρεία, σχετικά με τα εξής:










Απαιτήσεις για σωστή κατανομή καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόνομης έγκρισης των διαδικασιών
Απαιτήσεις για τη συμφωνία και την παρακολούθηση των διαδικασιών
Συμμόρφωση με τις όποιες ρυθμίσεις και λοιπές νομικές απαιτήσεις
Τεκμηρίωση των ελέγχων και των διαδικασιών
Απαιτήσεις για περιοδική αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και την επάρκεια των ελέγχων και
των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί
Απαιτήσεις για την αναφορά των επιχειρηματικών ζημιών και προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα
Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης
Καθορισμός ηθικών και επιχειρησιακών προτύπων
Άμβλυνση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας όπου αυτό είναι εφικτό.

19.5 Διαχείριση κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί την απόδοση του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων, στοχεύοντας
στη βελτιστοποίηση της, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και η
εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Επιπλέον η Εταιρεία παρακολουθεί μηνιαία την ανάπτυξη των εσόδων της, τα
έξοδα και κόστη της έναντι των προϋπολογισμών της καθώς και το κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να χρηματοδοτεί τις
δραστηριότητες της. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της και της ανάπτυξης των υποδομών της, η Εταιρεία έχει
δανειστεί από την βασικό μέτοχο της (Σημ. 16). Η Εταιρεία συνεχίζει να έχει τη στήριξη των βασικών της μετόχων αναφορικά
με τη χρηματοδότηση και την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της (σημείωση 16).
Σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου η Εταιρεία υπόκειται σε κάποιους νόμους και κανονισμούς που προκύπτουν από την
Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική κράτηση τακτικού
αποθεματικού 5% ετησίως από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, καθώς και τη διανομή μερίσματος 35% των καθαρών κερδών
κάθε χρήσης. Επίσης, η Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία προβλέπει τη διατήρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
στο 50% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης της καθαρής θέσης κάτω του 50% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συνέλθει προκειμένου να αποφασίσει για
τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.

19.6 Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και των λογιστικών μεγεθών που
εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και τα επίπεδα αυτών στην ιεραρχία εύλογων αξιών, παρατίθενται
στον παρακάτω πίνακα.
Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, όταν η λογιστική τους αξία συμπίπτει
κατά προσέγγιση με την εύλογη αξία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31 Δεκεμβρίου 2017

Λογιστική
αξία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Επίπεδο

Επίπεδο

Επίπεδο

αξία

Ιεραρχίας 1

Ιεραρχίας 2

Ιεραρχίας 3

6.556.354

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

27.838

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

3.091.974

Δάνεια από συνδεδεμένη

Eύλογη

180.000

εταιρεία

31 Δεκεμβρίου 2016
Λογιστική
αξία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7.466.498

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

1.269.209

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

3.229.909

Δάνεια από συνδεδεμένη

Eύλογη

Επίπεδο

Επίπεδο

Επίπεδο

αξία

Ιεραρχίας 1

Ιεραρχίας 2

Ιεραρχίας 3

180.000

εταιρεία

20. Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις ως μισθωτής
Οι μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι πληρωτέες ως εξής:
2017

2016

Κάτω του έτους

36.360

11.146

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

42.000

-

78.360

11.146

Η Εταιρεία ενοικιάζει κτίρια γραφείων για τις λειτουργικές της ανάγκες. Οι μισθώσεις αυτές ισχύουν συνήθως για 1 - 2 έτη,
με δικαίωμα ανανέωσης της μίσθωσης μετά την ημερομηνία λήξης. Καμία από αυτές τις μισθώσεις δεν περιλαμβάνει
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ενοικίων πέραν των μηνιαίων ενοικίων.
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(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 καταχωρήθηκαν ως έξοδα στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος για την Εταιρεία ΕΥΡΩ 30.866 (31 Δεκεμβρίου 2016: ΕΥΡΩ 11.146).
21. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει άλλες δεσμεύσεις πέραν των λειτουργικών μισθώσεων (σημ. 20). Όσον αφορά στις ενδεχόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις σχετική αναφορά γίνεται στη Σημείωση 10.
22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και λοιπές εταιρείες
Η Εταιρεία έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που είναι οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της μητρικής εταιρείας.
Όλες οι συναλλαγές τιμολογούνται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακάτω παρατίθεται περίληψη των λοιπών συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

2017

2016

4.569.158

4.122.424

VICE UK Ltd

-

5.281

VICE APS

-

40.000

4.569.158

4.167.705

Βραχυπρόθεσμες:

Απαιτήσεις:
Antenna TV Α.Ε.

2017

2016

228.938

231.342

8.331

6.695

180

-

1.730.924

1.031.905

1.219

1.219

1.969.592

1.271.161

Βραχυπρόθεσμες:

Υποχρεώσεις:
Antenna TV Α.Ε.
VICE Antenna B.V.
Vice Europe Holding Ltd
VICE UK Ltd
Antenna Group S.A.
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(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2017

2016

180.000

180.000

180.000

180.000

2017

2016

7.144.100

6.912.800

3.169

-

360

-

7.147.629

6.912.800

2017

2016

217.613

252.014

1.513

-

180

-

1.730.533

1.027.267

1.949.839

1.279.281

2017

2016

1.635

1.935

1.635

1.935

Βραχυπρόθεσμες:

Δανειακές υποχρεώσεις:
VICE Antenna B.V. (σημείωση 16)

Έσοδα:
Antenna TV A.E.
VICE Benelux B.V.
VICE UK Ltd

Λειτουργικά (μη χρηματοοικονομικά) Έξοδα:

Antenna TV A.E.
VICE Benelux B.V.
Vice Europe Holding Ltd.
VICE UK Ltd

Χρηματοοικονομικά Έξοδα:
VICE Antenna B.V. (σημείωση 16)

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως την παραγωγή προγραμμάτων και την εκχώρηση ή/και
πώληση δικαιωμάτων χρήσης προγράμματος και περιεχομένου προγράμματος και την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και
εμπορικής υποστήριξης και γίνονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
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(Σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει ως εξής :
1.

Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2.

Matthew Elek, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3.

Richard Waterlow, Μέλος Δ.Σ.

4.

Peter Jeremy Smith, Μέλος Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δε λαμβάνουν αμοιβή για την ιδιότητά τ ους αυτή.
Δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ των ανωτέρω και της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή
πιστώσεις προς τα βασικά Διοικητικά Στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/1920.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 30η Ιουλίου του 2022.
23. Αμοιβές Ελεγκτών
Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες φορολογικής διασφάλισης (φορολογικό πιστοποιητικό) για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2017, ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 28.700.

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης
Δεν υπήρξαν μεταγενέστερα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να επηρεάζουν τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ANTΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 617360

MATTHEW ELEK
Α.Δ. 505338857

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 086446
Α.Δ.Ε.Τ. 0098555 – Α’ ΤΑΞΗΣ
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