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Ζκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή

Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ MIG MEDIA ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ MIG MEDIA ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ
θσ

κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013, τισ καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν
λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.

Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ

Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ
κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων
απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.

Ευθφνη του Ελεγκτή

Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ
τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα
αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και
διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά
με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ
βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ
ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ
διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που
ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ,
με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό
τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ. Ο
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και
μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ,
κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Γνώμη

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε
ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ MIG MEDIA ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
θ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ
και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι
Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων
από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακινα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Νίκοσ Ιωάννου
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 29301

I.

ΕΚΘΕΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩ 31/12/2013

Θ παροφςα Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ το άρκρου 136 του
Ν.2190/1920, για εταιρείεσ που ςυντάςςουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα υιοκετοφμενα από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα.

Ι. χόλια και διευκρινιςεισ επί των κονδυλίων των οικονομικϊν καταςτάςεων
Όπωσ προκφπτει από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ διαχειριςτικισ χριςεωσ 1/1/2013-31/12/2013, θ εξζλιξθ των
κυριότερων οικονομικϊν μεγεκϊν ζχει ωσ ακολοφκωσ:


κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ανιλκε ςε €5.450χιλ. ζναντι €7.243χιλ το 2012 (υποδωδεκάμθνθ χριςθ)
παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 24.75%,



Σα μικτά κζρδθ ανιλκαν ςε €301χιλ ζναντι €391χιλ.το 2012 παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ 22,99%,



Σα κζρδθ προ φόρων χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων ανιλκαν ςε €52χιλ ζναντι €314χιλ το
2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ 83,44%,



Σα κζρδθ προ φόρων διαμορφϊκθκαν ςε €43χιλ. ζναντι €309χιλ.το 2012,



Σα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε €32χιλ. ζναντι €247χιλ το 2012,



Θ Κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςε €354χιλ. κατά τθν 31/12/2013 ζναντι €322χιλ. το 2012.

ΙΙ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ
Θ εταιρεία ωσ μζλοσ του Ομίλου τθσ «MARFIN INVESTMENT GROUP S.A.» εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ όπωσ ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ (μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, επιτόκια, τιμζσ τθσ αγοράσ κτλ),
ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ.
Σο γενικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου ςτοχεφει ςτον περιοριςμό τθσ αρνθτικισ επίδραςθσ ςτα
χρθματοοικονομικά αποτελζςματα τθσ εταιρείασ που προκφπτει από τθν αδυναμία πρόβλεψθσ των
χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και τθ διακφμανςθ ςτισ μεταβλθτζσ του κόςτουσ και των πωλιςεων.
Θ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τθν κεντρικι οικονομικι υπθρεςία του
Ομίλου, θ οποία λειτουργεί με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο. Σο
Διοικθτικό υμβοφλιο παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθ γενικι διαχείριςθ του κινδφνου κακϊσ και ειδικζσ
οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων κινδφνων όπωσ ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο
πιςτωτικόσ κίνδυνοσ.
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ προκφπτει κυρίωσ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα όπωσ επίςθσ και από
κακαρζσ επενδφςεισ ςε οικονομικζσ οντότθτεσ του εξωτερικοφ.
Θ Εταιρεία αφενόσ δεν ςυμμετζχει ςε επιχειριςεισ ςτο εξωτερικό και αφετζρου δεν ζχει εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε νόμιςμα διαφορετικό από το Ευρϊ και ωσ εκ τοφτου δεν υφίςταται
ουςιαςτικόσ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ςχετικά με τα ςτοιχεία αυτά.

1

Κίνδυνοσ επιτοκίου
Ο κίνδυνοσ επιτοκίου είναι ο κίνδυνοσ θ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων να κυμαίνεται εξαιτίασ αλλαγϊν ςτα
επιτόκια τθσ αγοράσ.
Σθν 31 Δεκεμβρίου 2013 θ Εταιρεία ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ από ςυνδεδεμζνθ εταιρεία με ςτακερό επιτόκιο
και ωσ εκ τοφτου δε υφίςταται ουςιαςτικόσ κίνδυνοσ επιτοκίου.

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ
Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ τθσ ενδεχόμενθσ κακυςτζρθςθσ καταβολισ ςτθν Εταιρεία των τρεχουςϊν και
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων των αντιςυμβαλλόμενων. Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο προζρχεται
κυρίωσ από τα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα, τισ εμπορικζσ και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ.
Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ λαμβάνει ωσ δεδομζνο ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία ενεργθτικοφ είναι υψθλισ πιςτολθπτικισ
αξίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδυνάμων, βάςει του ότι τα αντιςυμβαλλόμενα
μζρθ ζχουν ικανοποιθτικζσ αξιολογιςεισ.
Σα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία εκτίκενται ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ
αναλφονται ωσ εξισ:
Κατηγορίεσ χρηματοοικονομικών ςτοιχείων

31/12/2013

Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

30.533
3.226.837

φνολο

3.257.370

Κίνδυνοσ Ρευςτότητασ
Θ ςυνετι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ προχποκζτει τθν επάρκεια χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ
των αναγκαίων διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ ςε
κακθμερινι βάςθ, μζςω τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ των βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων
υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ των πραγματοποιοφμενων πλθρωμϊν.
Παράλλθλα, θ Εταιρεία παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν ωρίμανςθ τόςο των απαιτιςεων όςο και των υποχρεϊςεων, με
αντικειμενικό ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ςυνζχειασ των κεφαλαίων.
O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ τθν
31θ Δεκεμβρίου 2013 με βάςθ τισ πλθρωμζσ που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ
τιμζσ.

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμα δάνεια

εντόσ 1
ζτουσ
2.675.501
115.719
130.000

31/12/2013
1 ζωσ 5 Πάνω από
ζτθ
5 ζτθ
-

φνολο

2.921.220

-

-
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IΙΙ. Προβλεπόμενθ πορεία και εξζλιξθ – τρατθγικζσ επιλογζσ

To 2013 ιταν μια ακόμα χρονιά με δφςκολεσ και μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ με τθν διαφθμιςτικι
αγορά να ακολουκεί για πζμπτο ςυνεχόμενο χρόνο πτωτικζσ τάςεισ . Σα ποςά που οι πελάτεσ επζνδυςαν για τθν
διαφθμιςτικι τουσ προβολι παρουςίαςαν αξιοςθμείωτθ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2012 (-35% περίπου). Σο κόςτοσ
λειτουργίασ τθσ εταιρείασ εξακολουκεί να κινείται και κα διατθρθκεί ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα δαπανϊντασ τα
απολφτωσ απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ και τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ.
Σο 2014 είναι μια χρονιά που δείχνει να διακατζχεται από οικονομικι και πολιτικι αβεβαιότθτα. το περιβάλλον
αυτό θ εταιρία κα ςυνεχίςει να ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ με αμεςότθτα διαςφαλίηοντασ
ταυτόχρονα για αυτοφσ ανταγωνιςτικοφσ και “οικονομικότερουσ” ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ όρουσ αγοράσ
διαφθμιςτικοφ χϊρου και χρόνου.

ΙV. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ

τθν παροφςα χριςθ θ εταιρεία προςζφερε διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ κυρίωσ ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου MARFIN
INVESTMENT GROUP: MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ , ΔΕΛΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.,
GOODY’S A.E., OLYMPIC AIR A.E., ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΘ A.E., EVEREST A.E., BLUE STAR FERRIES, ALESIS A.B.E.E.,
ΠΑΣΕΡΙΑ Α.Ε., SINGULARLOGIC A.E., OLYMPUS PLAZA A.E. (ποςοςτό επί του κφκλου εργαςιϊν τθσ 100%).

V. θμαντικά γεγονότα μετά το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2013 τα οποία κα ζπρεπε ι να
κοινοποιθκοφν ι να διαφοροποιιςουν τα κονδφλια των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν αποτελεςμάτων.

Μαροφςι, 28 Μαρτίου 2014
Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Ο Αντιπρόεδροσ του Δ..

εραφείμ Ι. Κωνςταντινίδθσ
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II.

ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/01/2013 ΕΩ 31/12/2013

θμειϊςεισ

Πωλιςεισ
Κόςτοσ πωλιςεων

3.1
3.2

Μεικτό κζρδοσ
Ζξοδα διοίκθςθσ
Χρθματοοικονομικά ζςοδα
Χρθματοοικονομικά ζξοδα

3.3
3.4
3.4

ΚΕΡΔΘ / (ΗΘΜΙΕ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροσ ειςοδιματοσ

3.5

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΘ / (ΗΘΜΙΕ) ΧΡΘΘ (Α)
ΛΟΙΠΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΕΟΔΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ (Β)
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΘ/(ΗΘΜΙΕ) ΧΡΘΘ

01/01/2013 31/12/2013

29/02/201231/12/2012

5.450.126
(5.149.244)

7.242.520
(6.851.790)

300.882

390.730

(255.682)
4.094
(6.411)

(80.741)
2.209
(3.224)

42.884

308.974

(11.291)

(61.795)

31.592

247.179

0

0

31.592

247.179

Οι ςυνθμμζνεσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
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III.

ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΣΘ 31Θ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013

Οι ςυνθμμζνεσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

θμ.
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Αςϊματα πάγια ςτοιχεία
Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ
φνολο μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Χρθματικά διακζςιμα
φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ

31/12/2012

3.6
3.7
3.5

2.560
14.995
269
17.824

3.574
19.798
23.372

3.8
3.9
3.10

3.213.039
13.799
30.533
3.257.370

4.002.120
581
509.765
4.512.465

3.275.194

4.535.836

3.11

75.000
266.453
12.319
353.772

75.000
247.179
322.179

3.5

202
202

202
202

3.12

2.675.501
10.724
130.000

3.936.734
61.593
-

104.996
2.921.220

215.128
4.213.455

3.275.194

4.535.836

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Κδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κζρδθ εισ νζον
Σακτικό Αποκεματικό
φνολο ιδίων κεφαλαίων

31/12/2013

Τποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
φνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι
Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ

3.13

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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3.14

IV.

ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/13 ΕΩ 31/12/2013

Οι ςυνθμμζνεσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Μετοχικό
κεφάλαιο
Τπόλοιπο ζναρξθσ, 29 Φεβρουαρίου 2012
Μεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων χριςθσ:
Ζκδοςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

-

Σακτικό
Αποκεματικό
-

75.000

υγκεντρωτικά ςυνολικά αποτελζςματα χριςθσ 2012
Τπόλοιπο λιξθσ, 31 Δεκεμβρίου 2012

Τπόλοιπο ζναρξθσ, 1 Ιανουαρίου 2013
Μεταβολι αποκεματικϊν
Αποτελζςματα χριςθσ

-

φνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
-

-

-

75.000

75.000

-

247.179
247.179

247.179
322.179

Μετοχικό
κεφάλαιο
75.000

Σακτικό
Αποκεματικό
12.319

Κζρδθ εισ
νζον
247.179
(12.319)
31.592

φνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
322.179
31.592

-

-

-

-

75.000

12.319

266.453

353.772

-

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
Τπόλοιπο λιξθσ, 31 Δεκεμβρίου 2013

6

Κζρδθ εισ
νζον

V.

ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/01/13 ΕΩ 31/12/2013

Οι ςυνθμμζνεσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

01/01/201331/12/2013
Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα προ φόρων
Προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ
Σόκουσ και ςυναφι ζςοδα
Σόκουσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Λειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολϊν του κεφαλαίου
κίνθςθσ

29/02/201231/12/2012

42.884

308.974

6.969
(4.094)
6.411

4.510
(2.209)
3.224

52.170

314.499

788.718

(4.002.701)

(1.371.637)

4.151.862

(75.285)
(6.140)

(3.224)

(612.174)

460.437

(1.152)
4.094

(27.881)
2.209

2.942

(25.672)

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Κακαρι μεταβολι βραχυπρόκεςμων δανείων

130.000

75.000
-

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ

130.000

75.000

(479.232)
509.765

509.765
-

30.533

509.765

(Αφξθςθ)/Μείωςθ ςε:
Απαιτιςεισ
Αφξθςθ/(Μείωςθ) ςε:
Τποχρεϊςεισ (πλθν τραπεηϊν)
Μείον:
Φόρουσ ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ
Σόκοι πλθρωκζντεσ
Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων
Σόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα
Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) χρθματικϊν διακεςίμων
Χρθματικά διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ
Χρθματικά διακζςιμα ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ
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MIG MEDIA A.E.
θσ
θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013

1.

ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Θ Εταιρεία «MIG MEDIA ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» (ι “MIG MEDIA” ι “Εταιρεία”)
είναι μια επιχείρθςθ που ιδρφκθκε τθν 29/02/2012 με ςκοπό τθν παροχι διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν.

Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτο διμο Αμαρουςίου Αττικισ (Ηθρίδθ 10, Σ.Κ. 151 23). Βάςει του Καταςτατικοφ τθσ
Εταιρείασ, θ διάρκεια ηωισ τθσ είναι πενιντα (50) χρόνια από τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ ςτο Γενικό Εμπορικό
Μθτρϊο (29/2/2012) και τθν απόδοςθ ς’ αυτι αρικμοφ ΓΕΜΘ και δφναται να παρατακεί κατόπιν απόφαςθσ τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ των Μετόχων.

τισ κφριεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται:
(α) θ ανάλθψθ, επιμζλεια, διενζργεια και εκτζλεςθ παντόσ είδουσ διαφθμίςεων, με οποιονδιποτε τρόπο και
μζςον ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, θ διαφιμιςθ κάκε είδουσ προϊόντων και ειδϊν με παντόσ είδουσ
διαφθμιςτικά μζςα,
(β) θ παροχι διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν και θ ςυναλλαγι με τα ζντυπα ι θλεκτρονικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ
ωσ ςυνζπεια αυτϊν των διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν,
(γ) οι πάςθσ φφςεωσ ενζργειεσ, υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν αγορά χϊρου και χρόνου
ςε θλεκτρονικά και ζντυπα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ τοπικισ, εκνικισ και διεκνοφσ εμβζλειασ
(δ) ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ εκτυπϊςεων κακϊσ και θ ψθφιακι παραγωγι διαφθμιςτικϊν ταινιϊν και
μθνυμάτων, θ επιμζλεια, μελζτθ, οργάνωςθ και δθμιουργία διαφθμίςεων για οποιαδιποτε διαφθμιςτικι
εφαρμογι, θ εκτφπωςθ και αναπαραγωγι κάκε είδουσ εντφπων, γραφικϊν και εικόνων, θ καταςκευι
οποιουδιποτε διαφθμιςτικοφ υλικοφ προβολισ, θ καλλιτεχνικι επιμζλεια, μελζτθ και δθμιουργία εντφπων,
γραφικϊν και εικόνων για οποιαδιποτε διαφθμιςτικι εφαρμογι.

Θ Εταιρεία, αποτελεί κατά 100% κυγατρικι τθσ MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) Ανϊνυμθ Εταιρεία υμμετοχϊν. Οι
θσ

ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013 τθσ MIG MEDIA A.E. περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ του ειςθγμζνου, ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP, με τθν
μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ.
θ

Θ εταιρεία δεν απαςχολοφςε προςωπικό τθν 31 Δεκεμβρίου 2013.

2.
2.1

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕΝΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ
ΒΑΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «MIG MEDIA ΑΕ» καλφπτουν τθν ετιςια εταιρικι χριςθ από 1
Ιανουαρίου 2013 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013 και ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) όπωσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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MIG MEDIA A.E.
θσ
θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ καταρτίςκθκαν με βάςθ τισ ίδιεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ αποτίμθςθσ
που ακολουκικθκαν για τθν ετοιμαςία και παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ που
ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, προςαρμοςμζνων με τα νζα Πρότυπα και τισ Ανακεωριςεισ που επιτάςςουν τα Δ.Π.Χ.Α.
για τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν 1θ Ιανουαρίου 2013.

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ. Θ κατάρτιςθ των οικονομικϊν
καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ κρίςιμων λογιςτικϊν εκτιμιςεων. Επίςθσ απαιτείται θ κρίςθ τθσ
Διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που ζχουν υιοκετθκεί.

Οι τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι υποκζςεισ και οι
εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται κατωτζρω ςτισ “θμαντικζσ λογιςτικζσ
εκτιμιςεισ και κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ” ςτθ θμείωςθ 2.4.

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ MIG MEDIA A.E. ενζκρινε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν χριςθ που ζλθξε
τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, τθν 28 Μαρτίου 2014. Επιςθμαίνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τελοφν υπό
τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων τθσ μθτρικισ.

2.2

ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ προετοιμαςία των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων είναι
οι ακόλουκεσ:

(α) Αναγνϊριςθ Εςόδων - Εξόδων: Σα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που θ υπθρεςία ζχει παραςχεκεί, ενϊ είναι
πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτθν Εταιρεία και τα ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν
αξιόπιςτα. Σο ζςοδο αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία του ειςπραχκζντοσ ανταλλάγματοσ και είναι κακαρό από φόρο
προςτικζμενθσ αξίασ, επιςτροφζσ και κάκε είδουσ εκπτϊςεισ. Σο ποςό του εςόδου κεωρείται ότι μπορεί να
μετρθκεί αξιόπιςτα όταν όλεσ οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν πϊλθςθ ζχουν επιλυκεί. Θ
αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ:
Ζςοδα από Τόκουσ:
Σα ζςοδα τόκων αναγνωρίηονται με βάςθ τθν λογιςτικι αρχι του δεδουλευμζνου.
Ζξοδα:
Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ τθσ περιόδου αναφοράσ με βάςθ τθ λογιςτικι αρχι του
δεδουλευμζνου.

(β) Ενςϊματα Πάγια Περιουςιακά Στοιχεία: Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο ιςτορικό
κόςτοσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Οι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ
9

MIG MEDIA A.E.
θσ
θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013
καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται. θμαντικζσ προςκικεσ και βελτιϊςεισ
κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ.
Σο κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ενόσ παγίου διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν
δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τουσ. Σα κζρδθ ι οι ηθμιζσ που
προκφπτουν από τθ διαγραφι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα ενοποιθμζνα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν
οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Αποςβζςεισ ενςώματων παγίων: Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου με ςυντελεςτζσ οι
οποίοι αντανακλοφν τισ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων.
Θ ωφζλιμθ ηωι που χρθςιμοποιείται για τθν κατθγορία «Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ» είναι 3-6 ζτθ.

(γ)

Αςϊματα Πάγια Στοιχεία: Σα αςϊματα πάγια ςτοιχεία που αποκτϊνται αυτοτελϊσ καταχωροφνται αρχικά ςτο
κόςτοσ κτιςεωσ, ζχουν προςδιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ και επομζνωσ αποςβζνονται κατά τθν διάρκειά τθσ. Σα
αποςβενόμενα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία ερευνϊνται για απομείωςθ όταν υφίςτανται ςχετικζσ ενδείξεισ
απομείωςθσ.
Οι ωφζλιμεσ ηωζσ των αςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ εξετάηονται ετθςίωσ
αναφορικά με το κατά πόςο τα δεδομζνα και οι ςυνκικεσ με βάςθ τισ οποίεσ προςδιορίςτθκε απεριόριςτθ
διάρκειασ ηωισ, ιςχφουν ι όχι.
Θ απόςβεςθ των αςϊματων παγίων ςτοιχείων υπολογίηεται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με ςυντελεςτζσ οι οποίοι
προςεγγίηουν τισ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν αςϊματων παγίων ςτοιχείων.
Θ ωφζλιμθ ηωι που χρθςιμοποιείται για τθν κατθγορία «Λογιςμικά» είναι 3-5 ζτθ.

(δ) Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι και Πιςτωτικι Πολιτικι: Οι βραχυπρόκεςμοι λογαριαςμοί απαιτιςεων εμφανίηονται
ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, μετά από προβλζψεισ για τυχόν μθ ειςπρακτζα υπόλοιπα ενϊ οι μακροπρόκεςμοι
λογαριαςμοί απαιτιςεων (υπόλοιπα που εκφεφγουν των κανονικϊν όρων πίςτωςθσ) αποτιμϊνται ςτο
αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθν μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Θ Εταιρεία ζχει κεςπίςει ςυγκεκριμζνα
κριτιρια για τθ παροχι πίςτωςθσ ςτουσ πελάτεσ. Οι ςυναλλαγζσ γενικά πραγματοποιοφνται με τουσ πελάτεσ με
κανονικοφσ όρουσ και με αναμενόμενθ μζςθ διάρκεια είςπραξθσ εκατόν πενιντα θμζρεσ από τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ. ε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται για να
προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα ι μθ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Σο υπόλοιπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ προςαρμόηεται κατάλλθλα ςε κάκε θμερομθνία κλειςίματοσ ιςολογιςμοφ
ϊςτε να αντανακλά τουσ πικανολογοφμενουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Κάκε διαγραφι υπολοίπων πελατϊν χρεϊνεται
ςτθν πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Αποτελεί πολιτικι τθσ Εταιρείασ να μθ διαγράφεται καμία απαίτθςθ
μζχρι να εξαντλθκοφν όλεσ οι δυνατζσ νομικζσ ενζργειεσ για τθν είςπραξι τθσ.

(ε) Χρθματικά Διακζςιμα: Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ
με αρχικι λιξθ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα.
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Για τθ ςφνταξθ των καταςτάςεων ταμειακϊν ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και
κατακζςεισ ςε τράπεηεσ κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω.

(ςτ) Φόροσ Ειςοδιματοσ (Τρζχων και Αναβαλλόμενοσ):
(i) Σρζχων φόροσ ειςοδιματοσ:
Ο τρζχων φόροσ υπολογίηεται βάςει των φορολογικϊν ιςολογιςμϊν κάκε μιασ εκ των εταιρειϊν που
περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που
ιςχφουν ςτθν Ελλάδα. Θ δαπάνθ για τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που
προκφπτει βάςει των κερδϊν τθσ Εταιρείασ όπωσ αναμορφϊνονται ςτθ φορολογικι τθσ διλωςθ και
προβλζψεισ για πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ, και υπολογίηεται
ςφμφωνα με τουσ κεςμοκετθμζνουσ ι ουςιαςτικά κεςμοκετθμζνουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.

(ii) Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ:
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ ςε όλεσ τισ
προςωρινζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ
αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ:


Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ
και μεταφερόμενεσ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και φορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που
είναι πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των
εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν και των μεταφερόμενων αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν
απαιτιςεων και των αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν.



Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ
εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι
του πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ επιχειριςεων και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ
δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία.



Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία του ιςολογιςμοφ και
μειϊνονται ςτο βακμό που δεν κεωρείται πικανό ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των
οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί.



Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν χριςθ που θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί,
και βαςίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν
κεςμοκετθκεί κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.



Ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ’ ευκείασ ςτα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια και όχι ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
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(η) Χρθματοδοτικζσ και Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ:
Μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ του παγίου
καταχωροφνται ωσ λειτουργικά μιςκϊματα. Οι πλθρωμζσ των λειτουργικϊν μιςκωμάτων αναγνωρίηονται ωσ
ζξοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ςτακερι βάςθ κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.

(θ) Προβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενεσ Απαιτιςεισ: Προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία
ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα προγενζςτερων γεγονότων, είναι πικανι θ
εκκακάριςι τουσ μζςω εκροισ πόρων, τα δε ποςά των υποχρεϊςεων μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Οι
προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθν
παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που αναμζνεται να εκταμιευκεί για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. χετικά με τισ
προβλζψεισ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα, οπότε θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ
του χριματοσ είναι ςθμαντικι, τα ςχετικά ποςά υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ
ταμειακζσ ροζσ με ζναν ςυντελεςτι προ φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για
τθν χρονικι αξία του χριματοσ, και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν
υποχρζωςθ.
Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ εάν θ
πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν
αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν
είναι πικανι.

(κ) Μετοχικό κεφάλαιο: Σο μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και
είναι ςε κυκλοφορία. Σο τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτον
λογαριαςμό «υπζρ το άρτιο» ςτα Κδια Κεφάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων
μετοχϊν ι δικαιωμάτων καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ αφαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ.

(ι)

Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων: Θ εταιρεία τθρεί λογιςτικά βιβλία ςε Ευρϊ. υναλλαγζσ που γίνονται ςε ξζνα
νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που ιςχφει τθν θμζρα τθσ
ςυναλλαγισ. Κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, οι απαιτιςεισ και οι
υποχρεϊςεισ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που
ιςχφει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία.
Σα κζρδθ ι οι ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων.

2.3

ΑΛΛΑΓΕ Ε ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ

Θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει όλα τα νζα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ, θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για
θ

τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν 1 Ιανουαρίου 2013. τθν παράγραφο (α) παρουςιάηονται τα πρότυπα τα οποία ζχουν
θ

εφαρμογι ςτθν Εταιρεία και ζχουν υιοκετθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 κακϊσ και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν
θ

υποχρεωτικά από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 ωςτόςο δεν είναι εφαρμόςιμα ςτισ εργαςίεσ τθσ εταιρείασ. τθν
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παράγραφο (β) παρουςιάηονται τα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα
τα οποία είτε δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ, είτε δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ε.Ε.

α) Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ, Ανακεωριςεισ και Σροποποιιςεισ υφιςτάμενων Προτφπων τα οποία ζχουν τεκεί ςε
ιςχφ και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ και Διερμθνείεσ των ΔΠΧΑ εκδόκθκαν από το υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων
(IASB) και θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι από τθν 01/01/2013 ι μεταγενζςτερα. Σα ςθμαντικότερα Πρότυπα και
Διερμθνείεσ αναφζρονται ακολοφκωσ:
 Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» - Παρουςίαςθ ςτοιχείων των Λοιπϊν
Συνολικϊν Εςόδων
Σον Ιοφνιο του 2011, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ των τροποποιιςεων του ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν
Καταςτάςεων». Οι τροποποιιςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτον τρόπο παρουςίαςθσ ςτοιχείων των Λοιπϊν υνολικϊν
Εςόδων. Οι τροποποιιςεισ ζχουν επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ ςε Εφλογεσ Αξίεσ»
Σον Μάιο του 2011 το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ του ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ ςε Εφλογεσ Αξίεσ». Σο ΔΠΧΑ 13 παρζχει τον
οριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ και παρουςιάηει ςε ζνα ενιαίο πρότυπο το πλαίςιο αναφορικά με τον προςδιοριςμό τθσ
εφλογθσ αξίασ και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ. Σο ΔΠΧΑ 13
εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που άλλα ΔΠΧΑ απαιτοφν ι επιτρζπουν τθν αποτίμθςθ ςτοιχείων ςε εφλογεσ αξίεσ. Σο
ΔΠΧΑ 13 δεν ειςάγει νζεσ απαιτιςεισ αναφορικά με τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ ςτοιχείου του
ενεργθτικοφ ι μίασ υποχρζωςθσ. Επιπλζον, δεν αλλάηει το τι ορίηουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια ςτοιχεία
αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ και δεν αναφζρεται ςτον τρόπο παρουςίαςθσ των μεταβολϊν τθσ εφλογθσ αξίασ ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Σο πρότυπο ζχει επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
 Ανακεϊρθςθ ςτο ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε Εργαηόμενουσ»
Σον Ιοφνιο του 2011, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ του ανακεωρθμζνου ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε Εργαηόμενουσ». Θ
ανακεϊρθςθ αυτι ζχει ωσ ςκοπό να βελτιϊςει κζματα αναγνϊριςθσ και γνωςτοποίθςθσ απαιτιςεων αναφορικά με
τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Με βάςθ το ανακεωρθμζνο πρότυπο καταργείται θ μζκοδοσ του
περικωρίου και ςυνεπϊσ θ δυνατότθτα αναβολισ τθσ αναγνϊριςθσ αναλογιςτικϊν κερδϊν ι ηθμιϊν, ενϊ παράλλθλα
απαιτεί οι επανεκτιμιςεισ τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ (απαίτθςθσ) ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλογιςτικϊν κερδϊν
και ηθμιϊν που προζκυψαν κατά τθν περίοδο αναφοράσ να αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων. Θ
ανακεϊρθςθ δεν ζχει επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
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 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνεσ Απογφμνωςθσ (Stripping Costs) ςτθν Παραγωγικι Φάςθ του Επίγειου Ορυχείου»
Σον Οκτϊβριο του 2011, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τθσ ΕΔΔΠΧΑ 20. Θ Διερμθνεία αποςαφθνίηει πότε θ παραγωγι
εξόρυξθσ κα πρζπει να οδθγεί ςτθν αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ και πϊσ πρζπει να αποτιμάται το εν
λόγω ςτοιχείο τόςο κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ όςο και ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. Θ εν λόγω Διερμθνεία δεν
ζχει εφαρμογι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρίασ.
 Τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ» - Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων
Σον Δεκζμβριο του 2011, το IASB δθμοςίευςε νζεσ απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ
των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, να διενεργοφν με καλφτερο τρόπο ςυγκρίςεισ μεταξφ Οικονομικϊν Καταςτάςεων
που δθμοςιεφονται βάςει των ΔΠΧΑ και αυτϊν που δθμοςιεφονται βάςει των US GAAP. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει
επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
 Τροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 1 «Πρϊτθ Εφαρμογι των Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ» - Κρατικά
δάνεια
Σον Μάρτιο του 2012, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποίθςθσ του ΔΠΧΑ 1 ςφμφωνα με τθν οποία οι
υιοκετοφντεσ για πρϊτθ φορά τα ΔΠΧΑ που ζχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, ζχουν τθ
δυνατότθτα τθσ μθ αναδρομικισ εφαρμογισ των ΔΠΧΑ ςτθν απεικόνιςθ αυτϊν των δανείων κατά τθ μετάβαςθ. Θ
τροποποίθςθ δεν ζχει επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
 Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ Προτφπων Κφκλοσ 2009 - 2011
Σο IASB προχϊρθςε τον Μάιο του 2012 ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των Διεκνϊν Προτφπων
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Κφκλοσ 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία ςειρά προςαρμογϊν ςε 5
Πρότυπα και αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για τισ ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Πρότυπα. Σα πρότυπα ςτα οποία
πραγματοποιοφνται βελτιϊςεισ είναι τα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 34. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ και δεν ζχουν ουςιαςτικι επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ.

β) Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ, ανακεωριςεισ και τροποποιιςεισ υφιςτάμενων Προτφπων τα οποία δεν ζχουν
ακόμα τεκεί ςε ιςχφ ι δεν ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Σα ακόλουκα νζα Πρότυπα και Ανακεωριςεισ Προτφπων, αλλά και οι ακόλουκεσ Διερμθνείεσ για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, ζχουν δθμοςιευκεί αλλά είτε δεν ζχουν ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ, είτε δεν ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ. υγκεκριμζνα:


ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (αναβολι τθσ εφαρμογισ)
Σο IASB προχϊρθςε ςτισ 12/11/2009 ςτθν ζκδοςθ νζου Προτφπου, του ανακεωρθμζνου ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά
Μζςα» το οποίο και ςταδιακά κα αντικαταςτιςει το ΔΛΠ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και
Αποτίμθςθ». θμειϊνεται ότι τον Οκτϊβριο του 2010 το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ προςκθκϊν αναφορικά με τισ
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χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που θ οικονομικι οντότθτα ζχει επιλζξει να αποτιμά ςε εφλογεσ αξίεσ. φμφωνα
με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ επιμετροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία πλζον
ςυγκεκριμζνα κόςτθ ςυναλλαγϊν. Θ μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ
γίνεται είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ αξία και εξαρτάται από το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ
επιχείρθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των ςυμβατικϊν
ταμειακϊν ροϊν του ςτοιχείου αυτοφ. Σο ΔΠΧΑ 9 απαγορεφει αναταξινομιςεισ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που το
επιχειρθματικό μοντζλο τθσ επιχείρθςθσ αλλάξει, και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ απαιτείται να αναταξινομιςει
μελλοντικά τα επθρεαηόμενα χρθματοοικονομικά μζςα. φμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΠΧΑ 9 όλεσ οι επενδφςεισ ςε
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ πρζπει να αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Εντοφτοισ, θ Διοίκθςθ ζχει τθν επιλογι να
παρουςιάηει ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τα πραγματοποιθκζντα και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ και ηθμιζσ
εφλογθσ αξίασ ςυμμετοχικϊν τίτλων που δεν κατζχονται προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ. Σον Νοζμβριο του 2013 το
ΙASB προζβθ ςε τροποποιιςεισ του προτφπου. Προςτζκθκε ζνα κεφάλαιο το οποίο ανακεωρεί ςθμαντικά τθ
λογιςτικι αντιςτάκμιςθ και κζτει ςε εφαρμογι ζνα νζο μοντζλο που βελτιϊνει τθ ςυςχζτιςθ τθσ λογιςτικισ με τθ
διαχείριςθ του κινδφνου, ενϊ ειςάγονται βελτιϊςεισ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τθ λογιςτικι
αντιςτάκμιςθσ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου. Με τθν τροποποίθςθ είναι άμεςα διακζςιμεσ οι βελτιϊςεισ
αναφορικά με τισ γνωςτοποιιςεισ που αφοροφν τθ μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ ιδίου χρζουσ τθσ επιχείρθςθσ,
όπωσ περιλαμβάνονταν ςτο πρότυπο. Σζλοσ, το IASB αποφάςιςε να αναβάλλει τθν εφαρμογι του προτφπου (ετιςιεσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2015), κακϊσ οι διεργαςίεσ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί και δεν κα
μποροφςε να δοκεί επαρκισ χρόνοσ προετοιμαςίασ ςτισ επιχειριςεισ. Παρόλα αυτά οι επιχειριςεισ μποροφν να
αποφαςίςουν τθν άμεςθ εφαρμογι του. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προτίκεται να προβεί ςε πρόωρθ εφαρμογι των
απαιτιςεων του ΔΠΧΑ 9, αφοφ προθγθκεί θ ςχετικι ζγκριςθ του Προτφπου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (να
προςαρμοςτεί ςτον κάκε Όμιλο/Εταιρία). Σο παρόν Πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.


ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», ΔΠΧΑ 11 «χιματα Τπό Κοινό Ζλεγχο» (Joint Arrangements),
ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποιιςεισ υμμετοχϊν ςε άλλεσ Οντότθτεσ», ΔΛΠ 27 «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και
ΔΛΠ 28 «Επενδφςεισ ςε υγγενείσ και Κοινοπραξίεσ» (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά
τθν 01/01/2014)
Σον Μάιο του 2011 το IASB εξζδωςε τρία νζα Πρότυπα και ςυγκεκριμζνα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Σο ΔΠΧΑ
10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» αναφζρει ζνα μοντζλο ενοποίθςθσ που κακορίηει τον ζλεγχο ωσ τθ
βάςθ για τθν ενοποίθςθ όλων των τφπων επιχειριςεων. Σο ΔΠΧΑ 10 αντικακιςτά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιθμζνεσ και
Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και τθν ΜΕΔ 12 «Ενοποίθςθ – Οικονομικζσ Μονάδεσ Ειδικοφ κοποφ». Σο ΔΠΧΑ
11 «χιματα Τπό Κοινό Ζλεγχο» κακορίηει τισ αρχζσ αναφορικά τθν χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ των μελϊν
που ςυμμετζχουν ςε ζναν Κοινό Διακανονιςμό (Joint Arrangement). Σο ΔΠΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΠ 31 «υμμετοχζσ
ςε Κοινοπραξίεσ» και τθ ΜΕΔ 13 «Από Κοινοφ Ελεγχόμενεσ Οικονομικζσ Μονάδεσ – Μθ Νομιςματικζσ υνειςφορζσ
από Μζλθ μίασ Κοινοπραξίασ». Σο ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποιιςεισ υμμετοχϊν ςε άλλεσ Οντότθτεσ» ςυνενϊνει,
εμπλουτίηει και αντικακιςτά τισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για τισ κυγατρικζσ, τισ από κοινοφ ελεγχόμενεσ
επιχειριςεισ, τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και τισ μθ ενοποιοφμενεσ επιχειριςεισ. Ωσ ςυνζπεια των ανωτζρω νζων
Προτφπων, το IASB εξζδωςε επίςθσ το τροποποιθμζνο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
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και το τροποποιθμζνο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδφςεισ ςε υγγενείσ και Κοινοπραξίεσ». Σα νζα Πρότυπα ζχουν
εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι
να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Σα
προαναφερκζντα Πρότυπα εγκρίκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Δεκζμβριο του 2012.


Οδθγόσ Μετάβαςθσ: Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ,

χιματα Τπό Κοινό Ζλεγχο, Γνωςτοποιιςεισ

υμμετοχϊν ςε άλλεσ Οντότθτεσ (Σροποποιιςεισ ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2013)
Σον Ιοφνιο του 2012, το IASB προζβθ ςτθν εν λόγω ζκδοςθ θ οποία παρζχει διευκρινίςεισ αναφορικά με τισ
μεταβατικζσ διατάξεισ του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπλζον πρόςκετεσ διευκολφνςεισ κατά τθν
μετάβαςθ ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειϊνοντασ τισ απαιτιςεισ παροχισ προςαρμοςμζνων ςυγκριτικϊν
πλθροφοριϊν μόνο κατά τθν προθγοφμενθ ςυγκριτικι περίοδο. Επιπλζον, αναφορικά με τισ γνωςτοποιιςεισ για μθ
ενοποιοφμενεσ επιχειριςεισ, οι τροποποιιςεισ αφαιροφν τθν απαίτθςθ παρουςίαςθσ ςυγκριτικισ πλθροφόρθςθσ για
τισ περιόδουσ πριν τθν πρϊτθ εφαρμογι του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ζχουν εφαρμογι για τισ ετιςιεσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01 Ιανουαρίου 2013, αλλά ουςιαςτικά κα εφαρμοςτοφν από τθν θμερομθνία
εφαρμογισ των ςχετικϊν προτφπων, ιτοι από 01 Ιανουαρίου 2014. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των
ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Οι παροφςεσ τροποποιιςεισ εγκρίκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον
Απρίλιο του 2013.


Επενδυτικζσ Οντότθτεσ (Σροποποιιςεισ ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ
που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2014)
Σον Οκτϊβριο του 2012, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι
τροποποιιςεισ ζχουν εφαρμογι ςτθν κατθγορία «Επενδυτικζσ Οντότθτεσ». Σο IASB χρθςιμοποιεί τον όρο
«Επενδυτικζσ Οντότθτεσ» για να αναφερκεί ςε όςεσ δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν επζνδυςθ κεφαλαίων
για τισ αποδόςεισ από τθν υπεραξία του κεφαλαίου, για ειςόδθμα από επενδφςεισ ι και τα δφο. Οι επενδυτικζσ
οντότθτεσ κα πρζπει να αξιολογοφν τθν απόδοςθ των επενδφςεϊν τουσ με βάςθ τθν εφλογθ αξία. τθν εν λόγω
κατθγορία μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν εταιρίεσ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων, οργανιςμοί διαχείριςθσ
επενδυτικϊν κεφαλαίων, ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά
κεφάλαια. Ορίηεται, ωσ εξαίρεςθ ςτισ απαιτιςεισ του ΔΠΧΑ 10 ςχετικά με τθν ενοποίθςθ, ότι οι επενδυτικζσ
οντότθτεσ κα επιμετροφν ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και δεν κα τισ
ενοποιοφν, παρακζτοντασ τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ ζχουν εφαρμογι για τισ
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ
Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Οι παροφςεσ τροποποιιςεισ
εγκρίκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Νοζμβριο του 2013.
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Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ» - υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2014)
Σον Δεκζμβριο του 2011, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων του ΔΛΠ 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα:
Παρουςίαςθ» προκειμζνου να παράςχει διευκρινιςεισ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του Προτφπου αναφορικά με τισ
περιπτϊςεισ ςυμψθφιςμοφ. Οι τροποποιιςεισ ζχουν εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά
τθν 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των
ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Θ παροφςα τροποποίθςθ εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον
Δεκζμβριο του 2012.



Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 36 «Μείωςθ τθσ Αξίασ τοιχείων του Ενεργθτικοφ» - Γνωςτοποιιςεισ για το Ανακτιςιμο
Ποςό Μθ-Χρθματοοικονομικϊν τοιχείων του Ενεργθτικοφ (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν
ι μετά τθν 01/01/2014)
Σον Μάιο του 2013, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποίθςθσ περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΛΠ 36 «Μείωςθ τθσ
Αξίασ τοιχείων του Ενεργθτικοφ». Θ παροφςα τροποποίθςθ ορίηει τισ γνωςτοποιιςεισ που κα πρζπει να
πραγματοποιοφνται αναφορικά με το ανακτιςιμο ποςό ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ που ζχει υποςτεί μείωςθ τθσ
αξίασ του, εάν αυτό το ποςό βαςίηεται ςτθν εφλογθ αξία μείον τα κόςτθ πϊλθςθσ. Προγενζςτερθ εφαρμογι
επιτρζπεται εφόςον θ εταιρία ζχει ιδθ εφαρμόςει το ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ ςε Εφλογεσ Αξίεσ». Θ τροποποίθςθ ζχει
εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι
να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Θ παροφςα
τροποποίθςθ εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Δεκζμβριο του 2013.



Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Αποτίμθςθ» - Αντικατάςταςθ
παραγϊγων και αναςτολι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι
μετά τθν 01/01/2014)
Σον Ιοφνιο του 2013, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΛΠ 39
«Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Αποτίμθςθ». Ο ςτόχοσ των προτεινόμενων τροποποιιςεων είναι θ
ειςαγωγι μίασ εξαίρεςθσ περιοριςμζνου ςκοποφ, αναφορικά με τθν αναςτολι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ,
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΛΠ 39. υγκεκριμζνα, εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, προτείνεται μία
εξαίρεςθ όταν ο αντιςυμβαλλόμενοσ ενόσ παραγϊγου που ζχει προςδιοριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ,
αντικακίςταται από ζναν κφριο αντιςυμβαλλόμενο, ωσ αποτζλεςμα αλλαγϊν ςε νόμουσ ι κανονιςμοφσ. χετικι
εξαίρεςθ κα περιλαμβάνεται και ςτο ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα». Οι τροποποιιςεισ ζχουν εφαρμογι για τισ
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ
Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ. Θ παροφςα τροποποίθςθ
εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Δεκζμβριο του 2013.
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ΕΔΔΠΧΑ 21 «Ειςφορζσ (Levies)» (εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2014)
Σον Μάιο του 2013, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τθσ ΕΔΔΠΧΑ 21. Θ Διερμθνεία αποςαφθνίηει πότε μία εταιρία κα
πρζπει να αναγνωρίςει τθν υποχρζωςθ για τθν καταβολι ειςφοράσ που ζχει επιβλθκεί από το κράτοσ, ςτισ
Οικονομικζσ τθσ Καταςτάςεισ. Σο ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμθνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ
Τποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα τοιχεία του Ενεργθτικοφ». Σο ΔΛΠ 37 κζτει τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ μίασ
υποχρζωςθσ, ζνα εκ των οποίων είναι θ παροφςα δζςμευςθ που προκφπτει από γεγονόσ του παρελκόντοσ, γνωςτό
ωσ δεςμευτικό γεγονόσ. Θ διερμθνεία αναφζρει ότι το δεςμευτικό γεγονόσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ για τθν
καταβολι τθσ ειςφοράσ είναι θ ενζργεια που περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία και θ οποία επιφζρει τθν
πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία ζχει εφαρμογι για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01
Ιανουαρίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ. Θ παροφςα διερμθνεία δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.



Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» - Πρόγραμμα Κακοριςμζνων Παροχϊν: Ειςφορζσ
Εργαηομζνων (εφαρμογι από 01/07/2014)
Σον Νοζμβριο του 2013, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποίθςθσ περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε
Εργαηομζνουσ». Θ παροφςα τροποποίθςθ ζχει εφαρμογι ςε ειςφορζσ εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν αναφορικά με
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ τροποποίθςθσ είναι να μειϊςει τθν πολυπλοκότθτα
τθσ λογιςτικισ αντιμετϊπιςθσ των ειςφορϊν που είναι ανεξάρτθτεσ από τα ζτθ υπθρεςίασ του εργαηομζνου, όπωσ
είναι χαρακτθριςτικά οι ειςφορζσ που υπολογίηονται ωσ ςτακερό ποςοςτό επί τθσ μιςκοδοςίασ. Θ τροποποίθςθ ζχει
εφαρμογι από τθν 01 Ιουλίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ
των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Θ παροφςα τροποποίθςθ δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.



Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ Προτφπων Κφκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογι από 01/07/2014)
Σο IASB προχϊρθςε τον Δεκζμβρθ του 2013 ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των Διεκνϊν Προτφπων
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Κφκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». τον Κφκλο 2010 - 2012 περιλαμβάνονται
βελτιϊςεισ για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ 13, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 24 και ΔΛΠ 38 ενϊ ςτον Κφκλο 2011 2013 οι βελτιϊςεισ αφοροφν τα Πρότυπα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και ΔΛΠ 40. Οι βελτιϊςεισ ςτα Πρότυπα ζχουν
εφαρμογι από τθν 01 Ιουλίου 2014, με προγενζςτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ
των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Οι εν λόγω ετιςιεσ βελτιϊςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.



ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριαςμοί ρυκμιηόμενων δραςτθριοτιτων» (εφαρμογι από 01/01/2016)
Σον Ιανουάριο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ του προτφπου «Μεταβατικοί λογαριαςμοί ρυκμιηόμενων
δραςτθριοτιτων». κοπόσ του εν λόγω Προτφπου είναι να επιτευχκεί θ ςυγκριςιμότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ ςε εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κακεςτϊσ προςδιοριςμοφ τιμϊν μζςω ενόσ ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου (rate-regulated activities). Ο ρυκμιηόμενοσ προςδιοριςμόσ των τιμϊν μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τθν
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αξία και το χρόνο αναγνϊριςθσ του εςόδου μίασ εταιρίασ. Δεν επιτρζπεται θ εφαρμογι του εν λόγω Προτφπου για τισ
εταιρίεσ που εφαρμόηουν ιδθ τα ΔΠΧΑ. Σο Πρότυπο ζχει εφαρμογι από τθν 01 Ιανουαρίου 2016, με προγενζςτερθ
εφαρμογι να επιτρζπεται. Θ Εταιρία κα εξετάςει τθν επίδραςθ των ανωτζρω ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ. Σο
εν λόγω Πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

2.4

ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΚΣΙΜΘΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ

Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπωσ θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε κρίςεισ, εκτιμιςεισ
και παραδοχζσ που επθρεάηουν τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τθν γνωςτοποίθςθ
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων κακϊσ και τα ζςοδα και ζξοδα που παρουςιάηονται ςτισ κατά τισ υπό εξζταςθ χριςεισ. Σα
πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ κρίςεισ αυτζσ. Οι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ
επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε
τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με το
επίπεδο/όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων.
Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να
επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων, τουσ επόμενουσ 12 μινεσ ζχουν ωσ κάτωκι:

(α) Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ
Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα
καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ και
πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν ςε φορολογικοφσ ελζγχουσ. Για τον κακοριςμό
των προβλζψεων για φόρουσ ειςοδιματοσ απαιτοφνται ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ. Τπάρχουν πολλζσ ςυναλλαγζσ και
υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ κακοριςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ κατά τθ ςυνικθ πορεία των
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. τθν περίπτωςθ που οι τελικοί φόροι που προκφπτουν μετά από τουσ φορολογικοφσ
ελζγχουσ είναι διαφορετικοί από τα ποςά που αρχικά είχαν καταχωρθκεί, οι διαφορζσ αυτζσ κα επθρεάςουν το
φόρο ειςοδιματοσ και τισ προβλζψεισ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ςτθν χριςθ που ο προςδιοριςμόσ των
φορολογικϊν διαφορϊν ζλαβε χϊρα. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ θμείωςθ 3.5.

(β) Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Θ Εταιρεία διενεργεί προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ όταν υπάρχουν
δεδομζνα ι ενδείξεισ οι οποίεσ καταδεικνφουν ότι θ είςπραξθ τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ ςτο ςφνολό τθσ ι κατά ζνα
μζροσ δεν είναι πικανι. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ
πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ
υπόψθ ςτοιχεία τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ, τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και
πρόςφατων εξελίξεων των υποκζςεων που διαχειρίηεται. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ θμείωςθ 3.8.
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(γ) Ενδεχόμενα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Ο κακοριςμόσ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τισ δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και τισ απαιτιςεισ
είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με τισ πικανζσ ςυνζπειεσ και τισ διερμθνείεσ
ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Μεταβολζσ ςτισ κρίςεισ ι ςτισ διερμθνείεσ είναι πικανό να
οδθγιςουν ςε μια αφξθςθ ι μια μείωςθ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτο μζλλον. Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ θμείωςθ 3.16.

(δ) Ωφζλιμθ ηωι αποςβζςιμων ςτοιχείων
θ

Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των αποςβζςιμων ςτοιχείων ςε κάκε χριςθ. Σθν 31

Δεκεμβρίου 2013 θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ αντιπροςωπεφουν τθν αναμενόμενθ
χρθςιμότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτισ θμειϊςεισ 2.2(β) & 2.2(γ).

3.

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

3.1

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

Ο κφκλοσ εργαςιϊν που εμφανίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ:
01/01/1331/12/13
Ζςοδα από παροχι
διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν
Ζςοδο Αγγελιοςιμου
φνολο Πωλιςεων

3.2

29/02/1231/12/12

4.788.858

6.358.414

661.268

884.106

5.450.126

7.242.520

ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΕΩΝ

Σο κόςτοσ πωλιςεων που εμφανίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ:

01/01/1331/12/13

29/02/1231/12/12

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων
Ζξοδο Αγγελιοςιμου

4.487.975
661.269

5.967.684
884.106

φνολο Κόςτουσ Πωλθκζντων

5.149.244

6.851.790

3.3

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ

Σα ζξοδα διοίκθςθσ που εμφανίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
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01/01/1331/12/13

29/02/1231/12/12

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων
Παροχζσ Σρίτων
Φόροι Σζλθ
Αποςβζςεισ αςϊματων παγίων
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων
Λοιπά Ζξοδα

239.772
4.238
1.631
5.555
1.414
3.072

68.679
3.769
1.542
3.702
808
2.241

φνολο Εξόδων διοίκθςθσ

255.682

80.741

3.4

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)

Σα κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα/(ζξοδα) αναλφονται ωσ εξισ:
01/01/1331/12/13

29/02/1231/12/12

Λοιπά Χρθματοοικονομικά Ζξοδα
Σόκοι Βραχυπρόκεςμων Δανείων

(6.140)
(271)

(3.224)
-

φνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων

(6.411)

(3.224)

Ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων

4.094

2.209

φνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων

4.094

2.209

(2.317)

(1.015)

Κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα

3.5

ΦΟΡΟΙ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ

φμφωνα με τθν φορολογικι νομοκεςία και μετά τθν εφαρμογι του νζου φορολογικοφ Νόμου 4110/2013, ο
φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθ χριςθ 2013 διαμορφϊκθκε ςε 26% ζναντι τθσ προθγοφμενθσ ςυγκριτικισ περιόδου
(29/02/2012 – 31/12/2012) που ιταν 20%.
Θ πρόβλεψθ για τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που απεικονίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται
ωσ εξισ:
01/01/1331/12/13
Φόροσ ειςοδιματοσ περιόδου

(11.560)

(61.593)

269

(202)

(11.291)

(61.795)

Αναβαλλόμενοσ φόροσ
υνολικι πρόβλεψθ για φόρουσ ειςοδιματοσ που
απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων

29/02/1231/12/12
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Θ ςυμφωνία τθσ πρόβλεψθσ για το ποςό των φόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του Ελλθνικοφ
φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτα ζςοδα προ φόρων ςυνοψίηεται ωσ εξισ:
01/01/1331/12/13

29/02/1231/12/12

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων ειςοδιματοσ

42.884

308.974

Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοι με τον
ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι 26%

(11.150)

(61.795)

Λοιπεσ μθ εκππτόμενεσ δαπάνεσ

(80)

-

Επίδραςθ από φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ

(61)

-

Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων

(11.291)

(61.795)

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια των χριςεων που
θ
θ
ζλθξαν τθ 31 Δεκεμβρίου 2013 και τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 για τθν Εταιρεία ζχει ωσ ακολοφκωσ:

1 Ιανουαρίου 2013

(Χρζωςθ)/Πίςτωςθ
ςτα αποτελζςματα
ςυνεχιηόμενων
δραςτθριοτιτων

(2)
(200)
(202)

(1)
270
269

(Χρζωςθ)/
Πίςτωςθ ςτθν
κακαρι κζςθ

31 Δεκεμβρίου 2013

Αναβαλλόμενθ φορολογικι
απαίτθςθ/(υποχρζωςθ):
Αναγνϊριςθ άυλων περουςιακϊν ςτοιχείων
Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
φνολο

-

(3)
70
67

Θ Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Οι
δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ. Οι φορολογικζσ ηθμιζσ, ςτο βακμό που αναγνωρίηονται
από τισ φορολογικζσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων
που ακολουκοφν τθ χριςθ που αφοροφν.

Για τθν πρϊτθ υποδωδεκάμθνθ

χριςθ 2012, θ Εταιρεία υπεβλικθ ςε φορολογικό ζλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτι

ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994, και ζλαβε Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ υμμόρφωςθσ με
φμφωνθ Γνϊμθ χωρίσ να προκφψουν ουςιϊδεισ διαφορζσ. Για να κεωρθκεί θ χριςθ περαιωμζνθ φορολογικά, πρζπει
να ιςχφςουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1α του άρκρου 6 τθσ ΠΟΛ 1159/2011.

Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2013 βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό προβλζπεται να
χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2013. Αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του
φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ εκτιμάται ότι αυτζσ δεν κα ζχουν ουςιϊδθ
επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ.
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3.6

ΕΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Σα ενςϊματα πάγια τθσ εταιρείασ αφοροφν ςε «Ζπιπλα και Λοιπό Εξοπλιςμό», θ λογιςτικι αξία των οποίων ςτισ
ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:
1/1/201331/12/2013

29/2/201231/12/2012

ΑΞΙΑ ΚΣΘΘ
1 θ Ιανουαρίου 2013

4.381

-

400

4.381

-

-

4.781

4.381

1 θ Ιανουαρίου 2013

(808)

-

Αποςβζςεισ χριςεωσ

(1.414)

(808)

Πωλιςεισ/διαγραφζσ

-

-

(2.222)

(808)

2.560

3.574

Προςκικεσ
Πωλιςεισ/διαγραφζσ
θ

31 Δεκεμβρίου 2013

ΩΡΕΤΜΕΝΕ ΑΠΟΒΕΕΙ

θ

31 Δεκεμβρίου 2013
ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ
31 θ Δεκεμβρίου 2013

3.7

ΑΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Σα αςϊματα πάγια τθσ εταιρείασ αφοροφν ςε «Λογιςμικά», θ λογιςτικι αξία των οποίων διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:
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3.8

ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
31/12/2013

31/12/2012

3.083.039

-Μείον: προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ

3.083.039
-

3.989.787
12.332
4.002.120
-

φνολο

3.083.039

4.002.120

130.000

-

3.213.039

4.002.120

Πελάτεσ
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ

Προκαταβολζσ προμθκευτϊν
φνολο Εμπορικϊν Απαιτιςεων

Θ χρονικι απεικόνιςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ ζχει ωσ εξισ:
Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι απομειωμζνεσ
Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνεσ:
Ζωσ 90 θμζρεσ
91-180 θμζρεσ
181-360 θμζρεσ
>360 θμζρεσ

31/12/2013
1.624.727

31/12/2012
2.542.000

846.597
317.393
294.322
-

1.460.120
-

3.083.039

4.002.120

φνολο

Ο λογαριαςμόσ απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν είναι τοκοφόροσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε 150 θμζρεσ.

3.9

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

Οι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ:
31/12/2013
Προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ
24.416
Παρακράτθςθ Φόρου Σόκων
614
Ζξοδα επόμενων χριςεων
329
Μείον φόροσ ειςοδιματοσ
φνολο

3.10

31/12/2012
219
361

(11.560)

-

13.799

581

ΧΡΘΜΑΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ

Σα χρθματικά διακζςιμα τθσ Εταιρείασ τθν 31/12/2013 και τθν 31/12/2012 αναλφονται ωσ κάτωκι:
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31/12/2013

31/12/2012

Κατακζςεισ ςε τράπεηεσ
- κατακζςεισ όψεωσ
- προκεςμιακζσ κατακζςεισ

30.533

159.765
350.000

φνολο

30.533

509.765

Οι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα επιτόκια κατακζςεων τραπεηϊν. Σα
ζςοδα από τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςε τράπεηεσ λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο του
δεδουλευμζνου και ανιλκαν ςε € 4.094 και € 2.209 για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 και
περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων.

3.11

ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ορίςτθκε ςε € 75.000, διαιροφμενο ςε 75.000 μετοχζσ,
θσ

θσ

ονομαςτικισ αξίασ € 1 εκάςτθ. Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013 και τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι
ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο.

3.12

ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ αναλφονται ωσ κάτωκι:

Προμθκευτζσ εςωτερικοφ

31/12/2013

31/12/2012

2.675.501

3.932.522

Προμθκευτζσ εξωτερικοφ
φνολο

4.212
2.675.501

3.936.734

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηεται εντόσ διαςτιματοσ 180
θμερϊν.

3.13

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Σα βραχυπρόκεςμα δάνεια τθσ Εταιρείασ ανζρχονται τθν 31/12/2013 ςε ποςό €130.000. Σο δάνειο χορθγικθκε τθν 16
Δεκεμβρίου 2013 από τθ μθτρικι MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. προσ κάλυψθ κεφαλαίου κίνθςθσ. Σο επιτόκιο του
βραχυπρόκεςμοφ δανείου για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31/12/2013 ανιλκε 5%.
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3.14

ΔΕΔΟΤΛΕΤΜΕΝΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Οι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ τθν 31/12/2013 και τθν 31/12/2012
αναλφονται ωσ εξισ:
31/12/2013

31/12/2012

Αγγελιόςθμο και Ειδικόσ Φόροσ επί διαφθμίςεων

85.446

166.204

ΦΠΑ Πλθρωτζοσ

19.288

48.392

0

302

262

230

104.996

215.128

Φόροι Σζλθ Αμοιβϊν Σρίτων
Λοιπά
φνολο

Οι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόρoσ λογαριαςμόσ. Κυρίωσ αποτελοφνται
από το αγγελιόςθμο, το Φ.Π.Α. και λοιποφσ φόρουσ και καταβάλλονται εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται από
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
3.15

ΓΝΩΣΟΠΟΙΘΕΙ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Βαςικόσ μζτοχοσ - που αποτελεί και μθτρικι εταιρεία - τθσ MIG MEDIA Α.E. είναι θ MARFIN INVESTMENT GROUP
(MIG) Ανϊνυμθ Εταιρεία υμμετοχϊν.
θ

Σο ςυνολικό ποςοςτό τθσ Εταιρείασ που κατείχε ο Όμιλοσ MIG κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 ανζρχεται ςε 100%. Σα
υπόλοιπα με λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου MIG αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:
Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ
ΔΕΛΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
OLYMPIC AIR A.E.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΘ Α.Ε.
GOODY'S Α.Ε.
ΠΑΣΕΡΙΑ Α.Ε.
ΑΛΕΙ Α.Β.Ε.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
ΤΓΕΙΑ Α.Ε.
BLUE STAR FERRIES
EVEREST Α.Ε.
VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA
ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΜΘΣΕΡΑ
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜ.
φνολο

31/12/2013
961.290
286.142
991.776
100.261
153.464
13.993
143.149
220.946
6.000
22.758
2.899.778

31/12/2012
1.931.865
525.435
507.346
351.886
121.419
141.074,59
56.612
51.066
35.062
33.524
30.798
7.243
3.395
3.796.725

Εμπορικζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ
VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜ.
φνολο

31/12/2013
213.208
130.271
343.479

31/12/2012
45.762
39.360
85.122

(*) τισ εμπορικζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβάνεται το δάνειο των
€130.000 από τθν MIG
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θ

Οι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ για τθν 2 δωδεκάμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν
31 Δεκεμβρίου 2013 ζχουν ωσ εξισ:
Πωλιςεισ (Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν)
ΔΕΛΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
GOODY'S A.E.
OLYMPIC AIR A.E.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΘ Α.Ε.
EVEREST A.E. ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ Α.Ε.
ΑΛΕΙ Α.Ε.Β.Ε
ΠΑΣΕΡΙΑ Α.Ε.
ΤΓΕΙΑ Α.Ε.
SINGULARLOGIC A.E.
VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA A.E.
ΜΘΣΕΡΑ A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜ.
φνολο

Αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν
SINGULARLOGIC A.E.
VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε.
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜ.

01/01/1331/12/13
1.894.357
773.297
34.414
939.119
662.157
265.767
633.256
100.211
36.986
19.991
28.504
5.388.060

29/02/1231/12/12
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

01/01/1331/12/13
216.301
671
216.971

29/02/1231/12/12
30.610
39.170
32.000
101.780

Σα ανοιχτά υπόλοιπα τζλουσ χριςθσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ γίνεται ςε μετρθτά. Δεν ζχουν
παραςχεκεί ι λθφκεί εγγυιςεισ για τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, θ
Εταιρεία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ θ οποία να ςχετίηεται με ποςά που οφείλονται από
ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ.

3.16

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που να ζχουν ςθμαντικι
επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ Εταιρίασ.

3.17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ

Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου
Θ εταιρεία ωσ μζλοσ του Ομίλου τθσ «MARFIN INVESTMENT GROUP S.A.» εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ
όπωσ ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ (μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, επιτόκια, τιμζσ τθσ αγοράσ κτλ), ο πιςτωτικόσ
κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ.
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Σο γενικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου ςτοχεφει ςτον περιοριςμό τθσ αρνθτικισ επίδραςθσ ςτα
χρθματοοικονομικά

αποτελζςματα

τθσ

εταιρείασ

που

προκφπτει

από

τθν

αδυναμία

πρόβλεψθσ

των

χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και τθ διακφμανςθ ςτισ μεταβλθτζσ του κόςτουσ και των πωλιςεων.
Θ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τθν κεντρικι οικονομικι υπθρεςία του Ομίλου, θ
οποία λειτουργεί με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο
παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθ γενικι διαχείριςθ του κινδφνου κακϊσ και ειδικζσ οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ
ςυγκεκριμζνων κινδφνων όπωσ ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ.
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ προκφπτει κυρίωσ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα όπωσ επίςθσ και από
κακαρζσ επενδφςεισ ςε οικονομικζσ οντότθτεσ του εξωτερικοφ.
Θ Εταιρεία αφενόσ δεν ςυμμετζχει ςε επιχειριςεισ ςτο εξωτερικό και αφετζρου δεν ζχει εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε νόμιςμα διαφορετικό από το Ευρϊ και ωσ εκ τοφτου δεν υφίςταται ουςιαςτικόσ
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ςχετικά με τα ςτοιχεία αυτά.
Κίνδυνοσ επιτοκίου
Ο κίνδυνοσ επιτοκίου είναι ο κίνδυνοσ θ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων να κυμαίνεται εξαιτίασ αλλαγϊν ςτα
επιτόκια τθσ αγοράσ.
Σθν 31 Δεκεμβρίου 2013 θ Εταιρεία ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ από ςυνδεδεμζνθ εταιρεία με ςτακερό επιτόκιο και ωσ
εκ τοφτου δε υφίςταται ουςιαςτικόσ κίνδυνοσ επιτοκίου.
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ
Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ τθσ ενδεχόμενθσ κακυςτζρθςθσ καταβολισ ςτθν Εταιρεία των τρεχουςϊν και
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων των αντιςυμβαλλόμενων. Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο προζρχεται
κυρίωσ από τα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα, τισ εμπορικζσ και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ.
Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ λαμβάνει ωσ δεδομζνο ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία ενεργθτικοφ είναι υψθλισ πιςτολθπτικισ
αξίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδυνάμων, βάςει του ότι τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ
ζχουν ικανοποιθτικζσ αξιολογιςεισ.
Σα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία εκτίκενται ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ αναλφονται ωσ
εξισ:

Κατηγορίεσ χρηματοοικονομικών ςτοιχείων

31/12/2013

31/12/2012

30.533

509.765

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

3.226.837

4.002.701

φνολο

3.257.370

4.512.465

Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα
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θσ
θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013
Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ
Θ ςυνετι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ προχποκζτει τθν επάρκεια χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ
των αναγκαίων διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ ςε
κακθμερινι βάςθ, μζςω τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ των βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων
υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ των πραγματοποιοφμενων πλθρωμϊν.
Παράλλθλα, θ Εταιρεία παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν ωρίμανςθ τόςο των απαιτιςεων όςο και των υποχρεϊςεων, με
αντικειμενικό ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ςυνζχειασ των κεφαλαίων.
θ

O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ τθν 31
Δεκεμβρίου 2013 με βάςθ τισ πλθρωμζσ που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ.

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμα δάνεια

εντόσ 1
ζτουσ
2.675.501
115.719
130.000

31/12/2013
1 ζωσ 5 Πάνω από
ζτθ
5 ζτθ
-

φνολο

2.921.220

-

3.18

-

31/12/2012
εντόσ 1
1 ζωσ 5 Πάνω από
ζτουσ
ζτθ
5 ζτθ
3.936.734
276.721
4.213.455

-

-

ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ

Δεν υφίςταται κανζνα μεταγενζςτερο γεγονόσ ζωσ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.

ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΘ Ν. ΑΡΣΙΝΟ
Α.Δ.Σ.  686562

ΕΡΑΦΕΙΜ Ι. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ
Α.Δ.Σ. ΑΚ 203489

ΝΙΚΟΛΑΟ Δ. ΟΡΦΑΝΟ
Α.Δ.Σ. ΑΙ 624159
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