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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την
31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301

I.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/02/12 ΕΩΣ
31/12/2012

Κύριοι Μέτοχοι
Σας παραθέτουμε την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.2190/1920
και το καταστατικό για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 (29/2/2012‐31/12/2012). Στην παρούσα Έκθεση
περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της Εταιρείας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε
μια γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα και τη συνολική
πορεία της Εταιρείας, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι στρατηγικές επιλογές και οι προοπτικές για
τη χρήση του 2013, οι κυριότεροι κίνδυνοι που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον και
παραθέτονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του εκδότη και των
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.

Ι. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η πρώτη, υποδωδεκάμηνη και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από
29/02/2012 – 31/12/2012.
Συγκεκριμένα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 με το συμβόλαιο με αριθμό 10.727 η εταιρεία με την επωνυμία
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύστησε την Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο
την ίδια, το καταστατικό της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Έδρα της Εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας όπως ορίζονται από το Καταστατικό της περιγράφονται κατωτέρω:
(α) Η ανάληψη, επιμέλεια, διενέργεια και εκτέλεση παντός είδους διαφημίσεων, υπαιθρίων ή μη, με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσον στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και ειδών
με παντός είδους διαφημιστικά μέσα, ενδεικτικά δια της τηλεοράσεως, του ραδιοφώνου και της επικολλήσεως
διαφημιστικών αφισών, η εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων και η εν γένει κάλυψη παντός είδους εργασιών
διαφήμισης,
(β) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε πελάτες και η συναλλαγή με τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών κατόπιν έγγραφης προς τούτο εντολής των
διαφημιζομένων πελατών της,
(γ) Οι πάσης φύσεως ενέργειες, υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά χώρου και χρόνου
σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας,
(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκτυπώσεων καθώς και η ψηφιακή παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και
μηνυμάτων (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ), η επιμέλεια, μελέτη, οργάνωση και δημιουργία διαφημίσεων
1

για οποιαδήποτε διαφημιστική εφαρμογή, η εκτύπωση και αναπαραγωγή κάθε είδους εντύπων, γραφικών και
εικόνων, η κατασκευή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού προβολής, η καλλιτεχνική επιμέλεια, μελέτη και
δημιουργία εντύπων, γραφικών και εικόνων για οποιαδήποτε διαφημιστική εφαρμογή.
ΙI. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες
‐Κατά το 2012 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 7.242.520 ευρώ.
‐Τα μικτά κέρδη του 2012 ανήλθαν σε 390.730 ευρώ.
‐Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε
314.499 ευρώ .
‐Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 308.974 ευρώ.
‐Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 247.179 ευρώ.
‐Η Καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 322.179 ευρώ κατά την 31/12/2012.
ΙΙΙ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «MARFIN INVESTMENT GROUP S.A.» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς
κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές της αγοράς κτλ),
ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του
Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από
καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.
Η Εταιρεία αφενός δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται
ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς.
Την 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις συνδεδεμένες με μεταβλητό επιτόκιο.
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ενδεχόμενης καθυστέρησης καταβολής στην Εταιρεία των τρεχουσών και
ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται
κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις εμπορικές και τις λοιπές απαιτήσεις.
Η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει ως δεδομένο ότι τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού είναι υψηλής πιστοληπτικής
αξίας, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, βάσει του ότι τα αντισυμβαλλόμενα
μέρη έχουν ικανοποιητικές αξιολογήσεις.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του Ισολογισμού
αναλύονται ως εξής:

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012
509.765
4.002.701
4.512.465

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη
των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την
31η Δεκεμβρίου 2012 με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες
τιμές.

Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2012
εντός 1
1 έως 5 Πάνω από
έτους
έτη
5 έτη
3.936.734
‐
‐
276.923
‐
‐
4.213.657
‐
‐

IV. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη – Στρατηγικές επιλογές
Κατά το 2012, πρώτο έτος λειτουργίας, απεδείχθη ότι οι πυλώνες της οργάνωσης της εταιρίας καθώς και οι
επιλογές των πελατών και των εξωτερικών συνεργατών υπήρξαν οι πλέον ενδεδειγμένοι.
Το έτος 2013 έχει ξεκινήσει με δύσκολες οικονομικές συνθήκες που κάνουν έντονη την παρουσία τους και
δημιουργούν, για ακόμα μία χρονιά, μειώσεις στις διαφημιστικές δαπάνες των εταιριών. Οι προσπάθειες της
εταιρίας επικεντρώνονται στην διατήρηση του χαμηλού κόστους λειτουργίας της καθώς και στην προσέλκυση
νέων πελατών.
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V. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προσέφερε διαφημιστικές υπηρεσίες κυρίως στις εταιρείες του Ομίλου
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., GOODY’S A.E.,
OLYMPIC AIR A.E., ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ A.E., EVEREST A.E., BLUE STAR FERRIES, ALESIS A.B.E.E., ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.,
ΥΓΕΙΑ Α.Ε., SINGULARLOGIC A.E., VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., OLYMPUS PLAZA A.E., ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε (ποσοστό
επί του κύκλου εργασιών της 94,03%).
VI. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αχιλλεύς Κανέλλης
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II.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/02/12 ΕΩΣ 31/12/2012

Σημειώσεις

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

3.1
3.2

7.242.520
(6.851.790)

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

390.730
3.3
3.4
3.4

(80.741)
2.209
(3.224)

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόρος εισοδήματος

29/02/2012‐
31/12/2012

308.974
3.5

(61.795)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ (Α)

247.179

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (Β)

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

247.179

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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III.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

31/12/2012

3.6
3.7

3.574
19.798
23.372

3.8
3.9
3.10

4.002.120
581
509.765
4.512.465

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.535.836

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.11

75.000
247.179
322.179

3.12

3.936.734
61.795
215.128

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.13

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

4.213.657

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.535.836

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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IV.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/02/12 ΕΩΣ 31/12/2012
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο έναρξης, 29 Φεβρουαρίου 2012
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων χρήσης:
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης 2012
Υπόλοιπο λήξης, 31 Δεκεμβρίου 2012

Κέρδη εις
νέον
‐

‐

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
‐

75.000
‐
75.000

‐
247.179
247.179

75.000
247.179
322.179

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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V.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/02/12 ΕΩΣ 31/12/2012
29/02/2012‐
31/12/2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Τόκους και συναφή έσοδα
Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες

308.974
4.510
(2.209)
3.224
314.499
(4.002.701)
4.151.862
(3.224)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

460.437

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

(27.881)
2.209

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(25.672)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

75.000

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

75.000

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

509.765

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

509.765

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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MIG MEDIA A.E.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012

1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία «MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ή “MIG MEDIA” ή
“Εταιρεία”) είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε την 29/02/2012 με σκοπό την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Ζηρίδη 10, Τ.Κ. 151 23). Βάσει του Καταστατικού της
Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της είναι πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης της στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (29/2/2012) και την απόδοση σ’ αυτή αριθμού ΓΕΜΗ και δύναται να παραταθεί κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:
(α) η ανάληψη, επιμέλεια, διενέργεια και εκτέλεση παντός είδους διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και
μέσον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και ειδών με παντός είδους
διαφημιστικά μέσα,
(β) η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και η συναλλαγή με τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών,
(γ) οι πάσης φύσεως ενέργειες, υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά χώρου και
χρόνου σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας
(δ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκτυπώσεων καθώς και η ψηφιακή παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και
μηνυμάτων, η επιμέλεια, μελέτη, οργάνωση και δημιουργία διαφημίσεων για οποιαδήποτε διαφημιστική
εφαρμογή, η εκτύπωση και αναπαραγωγή κάθε είδους εντύπων, γραφικών και εικόνων, η κατασκευή
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού προβολής, η καλλιτεχνική επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία εντύπων,
γραφικών και εικόνων για οποιαδήποτε διαφημιστική εφαρμογή.

Η Εταιρεία, αποτελεί κατά 100% θυγατρική της MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) Ανώνυμη Εταιρεία
Συμμετοχών. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 της MIG MEDIA A.E.
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εισηγμένου, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου
MARFIN INVESTMENT GROUP, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG MEDIA A.E. ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, την 18 Φεβρουαρίου 2013. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μητρικής.
Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31η Δεκεμβρίου 2012.
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MIG MEDIA A.E.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν την πρώτη εταιρική χρήση από 29 Φεβρουαρίου
2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης
που προδιαγράφονται από τα Δ.Π.Χ.Α. προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις για τις χρήσεις
που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης
απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί.

Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις
και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές
λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης” στη Σημείωση 2.4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG MEDIA A.E. ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, την 18 Φεβρουαρίου 2013. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μητρικής.

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:
(α) Αναγνώριση Εσόδων ‐ Εξόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που η υπηρεσία έχει παρασχεθεί, ενώ
είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να
μετρηθούν αξιόπιστα. Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι
καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου
θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την
πώληση έχουν επιλυθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Έσοδα από Τόκους:
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
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Έξοδα:
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς με βάση τη λογιστική αρχή του
δεδουλευμένου.

(β) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό
κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές προσθήκες
και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης.

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή
όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές
που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης
κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές
οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.

Η ωφέλιμη ζωή που χρησιμοποιείται για την κατηγορία «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» είναι 3‐6 έτη.

(γ) Ασώματα Πάγια Στοιχεία: Τα ασώματα πάγια στοιχεία που αποκτώνται αυτοτελώς καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος κτήσεως, έχουν προσδιορισμένη διάρκεια ζωής και επομένως αποσβένονται κατά την διάρκειά της. Τα
αποσβενόμενα ασώματα περιουσιακά στοιχεία ερευνώνται για απομείωση όταν υφίστανται σχετικές ενδείξεις
απομείωσης.

Οι ωφέλιμες ζωές των ασώματων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής εξετάζονται ετησίως
αναφορικά με το κατά πόσο τα δεδομένα και οι συνθήκες με βάση τις οποίες προσδιορίστηκε απεριόριστη
διάρκειας ζωής, ισχύουν ή όχι.
Η απόσβεση των ασώματων παγίων στοιχείων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι
οποίοι προσεγγίζουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών ασώματων παγίων στοιχείων.
Η ωφέλιμη ζωή που χρησιμοποιείται για την κατηγορία «Λογισμικά» είναι 3‐5 έτη.

(δ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων

εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι
μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης)
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η Εταιρεία έχει
θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες. Οι συναλλαγές γενικά
πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης
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εκατόν πενήντα ημέρες από την παροχή της υπηρεσίας. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης
για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να
εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.

(ε) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(στ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):

(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους
που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο
εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στη φορολογική της
δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς
συντελεστές.

(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες
τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:
•

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων
φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

•

Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
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ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη
στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
•

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι
των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.

•

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

•

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

(ζ) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις:
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

(η) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η
Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων,
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν
αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε
να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η

εισροή

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(θ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί
και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται
στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την
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έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της
έκδοσης.

(ι)

Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της
συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, οι απαιτήσεις και οι
υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που
ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία.
Τα κέρδη ή οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική
για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα
οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της
εταιρείας. Στην παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη
υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των Δ.Π.Χ.Α. εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα
σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις
γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την
κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα
που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η
τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών
μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Νοέμβριο του 2011.
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•

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών
στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)

Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η
τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού
αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία
ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν
έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» ‐ Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/07/2011)

Οι σχετικές τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές
ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. με τον ορισμό της «ημερομηνίας
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις
Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε
να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό
υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.

(β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012)

Τον Ιούνιο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των
λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
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την ή μετά την 01/07/2012. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2015)

Το I.A.S.B. προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση
προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να
αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το
Δ.Π.Χ.Α. 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του Δ.Π.Χ.Α. 9 όλες οι επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η Διοίκηση της Εταιρείας
θα εξετάσει το ενδεχόμενο πρόωρης εφαρμογής των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 9, αφού προηγηθεί η σχετική
έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint
Arrangements), Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και
Δ.Π.Χ.Α. 12. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που
καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά
το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την Μ.Ε.Δ. 12 «Ενοποίηση –
Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά
την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint
arrangement). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Μ.Ε.Δ. 13 «Από
Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το
Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς
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επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το I.A.S.B.
εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 με τίτλο Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 28 με τίτλο Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα
προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το Δ.Π.Χ.Α.
13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν την
αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το
τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται
στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το
προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους».
Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων
αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η ανωτέρω
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου
Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Οκτώβριο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η
παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να
αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η
Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη
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εφαρμογή να επιτρέπεται. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην δραστηριότητα της Εταιρείας. Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου
αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το I.A.S.B. δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους
χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών
καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US G.A.A.P. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η
ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» ‐ Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)

Τον Μάρτιο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 1 σύμφωνα με την οποία οι
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την
δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την
μετάβαση. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 ‐ 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι τροποποιήσεις
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Το I.A.S.B. προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 ‐ 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
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αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις
Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12)
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις
μεταβατικές διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την
μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων
συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις
γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης
συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 12. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Οι ανωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 ΚΑΙ Δ.Λ.Π. 27) (εφαρμόζεται για της
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Λ.Π.
27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το I.A.S.B. χρησιμοποιεί τον
όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση
κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι
επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία.
Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά
επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι
επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και
δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι
παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την
γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό
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εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα
δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην εμπειρία της Διοίκησης της
Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:

(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον
καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 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 τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που
ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση
3.5.

(β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής
και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών
δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στη Σημείωση 3.8, 3.9, 3.14.

(γ) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις
διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 3.15.
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(δ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η
Δεκεμβρίου 2012 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη
χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 2.2(β),(γ).

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών για την 1η υποδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2012 αναλύεται ως εξής:
29/02/12‐
31/12/12
Έσοδα από παροχή
διαφημιστικών υπηρεσιών
Έσοδο Αγγελιοσήμου
Σύνολο Πωλήσεων

6.358.414
884.106
7.242.520

3.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κόστος πωλήσεων για την 1η υποδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2012 αναλύεται ως εξής:
29/02/12‐
31/12/12
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδο Αγγελιοσήμου

5.967.684
884.106

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων

6.851.790

3.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης για την 1η υποδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2012 αναλύονται ως εξής:
29/02/12‐
31/12/12
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι Τέλη
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Λοιπά Έξοδα

68.679
3.769
1.542
3.702
808
2.241

Σύνολο Εξόδων διοίκησης

80.741
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3.4 ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) για την 1η υποδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2012
αναλύονται ως εξής:
29/02/12‐
31/12/12
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(3.224)
(3.224)

Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

2.209
2.209

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

(1.015)

3.5 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές εταιρείες για
τη χρήσεις 2012 είναι 20%, ενώ με την εφαρμογή του νέου φορολογικού Νόμου 4110/2013 ο συντελεστής φόρου
εισοδήματος διαμορφώνεται σε 26% από 2013 και εφεξής.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

29/02/12‐
31/12/12
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος

(61.795)
(61.795)

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:

29/02/12‐
31/12/12
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων εισοδήματος

308.974

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%

(61.795)

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

(61.795)

Για τη χρήση 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5 του Ν. 2239/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
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καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31/12/2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.

3.6 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αφορούν σε «Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισμό», η λογιστική αξία των οποίων
διαμορφώθηκε ως εξής:

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
η

29 Φεβρουαρίου 2012

‐

Προσθήκες

4.381

Πωλήσεις/διαγραφές

‐

η

31 Δεκεμβρίου 2012

4.381

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
η

29 Φεβρουαρίου 2012

‐

Αποσβέσεις χρήσεως

(808)

Πωλήσεις/διαγραφές

‐

η

31 Δεκεμβρίου 2012

(808)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
η

31 Δεκεμβρίου 2012

3.574

3.7 ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ασώματα πάγια της εταιρείας αφορούν σε «Λογισμικά», η λογιστική αξία των οποίων διαμορφώθηκε ως εξής:
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Λογισμικά
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
η

29 Φεβρουαρίου 2012
Προσθήκες

23.500

Πωλήσεις/διαγραφές
η

31 Δεκεμβρίου 2012

‐
23.500

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
η

29 Φεβρουαρίου 2012
Αποσβέσεις χρήσεως

(3.702)

Πωλήσεις/διαγραφές

‐

η

31 Δεκεμβρίου 2012

(3.702)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
η
31 Δεκεμβρίου 2012

19.798

3.8 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31/12/2012 διαμορφώθηκαν ως εξής:
31/12/2012

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
‐Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

3.989.788
12.332
4.002.120
‐
4.002.120

Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
31/12/2012
Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένες
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες:
Έως 90 ημέρες
91‐180 ημέρες
181‐360 ημέρες
>360 ημέρες

2.542.000

Σύνολο

4.002.120

1.460.120
‐
‐
‐

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 150 ημέρες.
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3.9 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31/12/2012 διαμορφώθηκαν ως εξής:
31/12/2012
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί φόροι τέλη

361
219

Σύνολο

581

3.10 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31/12/2012 αναλύονται ως κάτωθι:
31/12/2012
Καταθέσεις σε τράπεζες
‐ καταθέσεις όψεως
‐ προθεσμιακές καταθέσεις
Σύνολο

159.764
350.000
509.765

3.11 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε € 75.000, διαιρούμενο σε 75.000 μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 1 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της 31ης Δεκεμβρίου 2012 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3.12 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται την 31/12/2012 ως κάτωθι:
31/12/2012
Προμηθευτές εσωτερικού

3.932.522

Προμηθευτές εξωτερικού

4.212

Σύνολο

3.936.734

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται εντός διαστήματος 180
ημερών.

3.13 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας την 31/12/2012 αναλύονται ως εξής:
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31/12/2012
Αγγελιόσημο και Ειδικός Φόρος επί διαφημίσεων
ΦΠΑ Πληρωτέος

166.204
48.392

Φόροι Τέλη Αμοιβών Τρίτων

302

Λοιπά

230

Σύνολο

215.128

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασμός. Κυρίως
αποτελούνται από το αγγελιόσημο, το Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους και καταβάλλονται εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.14 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Βασικός μέτοχος ‐ που αποτελεί και μητρική εταιρεία ‐ της MIG MEDIA Α.E. είναι η MARFIN INVESTMENT GROUP
(MIG) Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.
Το συνολικό ποσοστό της Εταιρείας που κατείχε ο Όμιλος MIG κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε 100%.
Τα υπόλοιπα με λοιπές εταιρείες του Ομίλου MIG αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
OLYMPIC AIR A.E.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.
GOODY'S Α.Ε.
ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.
ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
BLUE STAR FERRIES
EVEREST Α.Ε.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Σύνολο

31/12/2012
1.931.865
525.435
507.346
351.886
121.419
141.075
56.612
51.066
35.062
33.524
30.798
7.243
3.395
3.796.725

31/12/2012

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
Σύνολο

45.762
39.360
85.122
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Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την 1η υποδωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2012 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών)
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
GOODY'S A.E.
OLYMPIC AIR A.E.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.
EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΛΕΣΙΣ Α.Ε.Β.Ε
ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA A.E.
ΜΗΤΕΡΑ A.E.
Σύνολο

29/02/12‐
31/12/12
3.415.705
959.471
652.488
543.558
482.680
249.528
230.407
108.674
61.771
56.052
41.395
5.888
2.760
6.810.378

29/02/12‐
31/12/12
30.610
39.170
32.000
101.780

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
SINGULARLOGIC A.E.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E.

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν
παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, η
Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από
συνδεδεμένες εταιρείες.

3.15 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
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3.16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «MARFIN INVESTMENT GROUP S.A.» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς
κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές της αγοράς κτλ),
ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του
Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από
καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.
Η Εταιρεία αφενός δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται
ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς.
Την 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις συνδεδεμένες με μεταβλητό επιτόκιο.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ενδεχόμενης καθυστέρησης καταβολής στην Εταιρεία των τρεχουσών και
ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται
κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις εμπορικές και τις λοιπές απαιτήσεις.
Η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει ως δεδομένο ότι τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού είναι υψηλής πιστοληπτικής
αξίας, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, βάσει του ότι τα αντισυμβαλλόμενα
μέρη έχουν ικανοποιητικές αξιολογήσεις.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του Ισολογισμού
αναλύονται ως εξής:
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Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012
509.765
4.002.701
4.512.465

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη
των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα.

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την
31η Δεκεμβρίου 2012 με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες
τιμές.
31/12/2012
εντός 1
1 έως 5 Πάνω από
έτους
έτη
5 έτη
3.936.734
‐
‐
276.923
‐
‐
4.213.657
‐
‐

Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

3.17 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υφίσταται κανένα μεταγενέστερο γεγονός έως την ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 686562
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