
                                                                                                                                                                  

 
 

Οικονομικές Καταστάσεις                                                                                   
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015                         

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα                             
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 

MIG MEDIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. Α. Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤ. 14Β, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ.190 19, Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 3504000  
 

Αριθμός μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.:119748901000 
 
 
 
 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG MEDIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την 21 Μαρτίου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.migmedia.gr. 
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 
 
 
 
 

 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543083 Α.Δ.Τ. ΑΚ 203489 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 624159 

 

http://www.marfininvestmentgroup.com/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015    5

I.       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ  01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015  8

II.                                                                                     6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015   9

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ  01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 10

IV.                                                    8ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 11

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                                                                                         12

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                                                                                                        13

2.1                                                                                                    10ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13

2.2                                                                                                                                                      10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   13

2.3                                                                                                                                                 14ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 17

2.4                                                                                 19ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    22

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                                          23

3.1    ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23

3.2     ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23

3.3     ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 24

3.4 ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 24

3.5    ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 24

3.6      ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 26

3.7    ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 27

3.8     ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 27

3.9  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 28

3.10  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 28

3.11 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

3.12 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 29

3.13 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 29

3.14 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 29

3.15  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 30

3.16  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32

3.17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 32

3.18 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 34

οικ.κατ.mig media 22.5.15/vs2FIN.MiG Media Notes 2014_Draft_13.05.15.docx
οικ.κατ.mig media 22.5.15/vs2FIN.MiG Media Notes 2014_Draft_13.05.15.docx
οικ.κατ.mig media 22.5.15/vs2FIN.MiG Media Notes 2014_Draft_13.05.15.docx


3 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οι οποίες  αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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 
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λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 
 
 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 136 του 

Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

  

Ι.  Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 
 
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015, η εξέλιξη των 

κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως:  

 O κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €6.991χιλ.  έναντι €7.077χιλ.  το 2014 παρουσιάζοντας μείωση της  

τάξεως του 1,21%, 

 Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €389χιλ. έναντι €426χιλ. το 2014 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 8,47%, 

 Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 

€161χιλ. έναντι €167χιλ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 3,67%, 

 Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €153χιλ. έναντι €153χιλ. το 2014,  

 Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €108χιλ. έναντι €113χιλ. το 2014, 

 Η Καθαρή θέση της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €575χιλ. κατά την 31/12/2015 έναντι €467χιλ. το 2014.  

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στο Μέτοχο 

αλλά όπως ποσό €5.394  κρατηθεί για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού και το υπόλοιπο κερδών  μεταφερθεί 

στο λογαριασμό «κέρδη εις νέον». 

 
ΙΙ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ή «Όμιλος» ή 

«Όμιλος MIG») 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. 
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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 2015 η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δε υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου. 

 
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: 

 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη 

των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή 

βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς 

επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, η Εταιρεία 

παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη 

διατήρηση της συνέχειας των κεφαλαίων.  

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31η 

Δεκεμβρίου 2015  με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

                   

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 178.940 97.891

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.510.921 3.508.315

Σύνολο 4.689.861 3.606.206
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IΙΙ. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη – Στρατηγικές επιλογές 
 
To 2015 ήταν μια ακόμα χρονιά με δύσκολες και μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες με την διαφημιστική αγορά 

να ακολουθεί για έβδομο  συνεχόμενο χρόνο πτωτικές τάσεις.  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον  τα ποσά που οι εταιρίες του ομίλου επένδυσαν για την διαφημιστική τους προβολή 

παρουσίασαν αξιοσημείωτη σταθερότητα σε σχέση με το 2014. 

Το κόστος λειτουργίας  της Εταιρείας εξακολουθεί να κινείται και θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, διατηρώντας ωστόσο υψηλή την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

Το 2016 είναι μια χρονιά που και αυτή δείχνει να διακατέχεται από οικονομική αβεβαιότητα, μεταβολές στο χώρο των 

Μ.Μ.Ε. και της διαφημιστικής αγοράς. Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία θα συνεχίσει να στοχεύει στην εξυπηρέτηση των  

πελατών της  με αμεσότητα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα για αυτούς ανταγωνιστικούς και “οικονομικότερους” σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος όρους αγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου. 

 
ΙV. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη γίνονται με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Παρακαλούμε δείτε 

την Σημείωση 3.15 των Οικονομικών Καταστάσεων για στοιχεία των συναλλαγών αυτών. 

 

 

Σπάτα Αττικής , 21 Μαρτίου 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος  

 

 

 

 

 

 Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας 

 

εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη
Πάνω από 

5 έτη
εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 

έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.943.895 - - 2.926.268 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 175.733 - - 162.423 - -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - 61.475 - -

Σύνολο 4.119.628 - - 3.150.166 - -

31/12/2015 31/12/2014
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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015  

       (ποσά σε  €) 

 

Σημειώσεις
01/01/2015 - 

31/12/2015

01/01/2014 - 

31/12/2014

Πωλήσεις 3.1 6.991.450 7.076.725

Κόστος πωλήσεων 3.2 (6.601.992) (6.651.208)

Μεικτό κέρδος 389.458          425.517   

Έξοδα διοίκησης 3.3 (235.298) (265.896)

Λοιπά έξοδα - (10.000)

Λοιπά έσοδα - 10.000

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.4 (2.142) (6.545)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.4 642 171

    ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 152.660 153.247

Φόρος εισοδήματος 3.5 (44.785) (40.324)

    ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 107.874 112.923

    ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ                        -                          -   

    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 107.874 112.923

 
 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

        (ποσά σε €) 

 

 

Σημειώσεις 31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια στοιχεία 3.6                        -   946

Ασώματα πάγια στοιχεία 3.7 3.633 9.314

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 3.5 704 397

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.337 10.656

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εμπορικές απαιτήσεις 3.8 4.502.123 3.496.626

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.9 8.798 11.690

Χρηματικά διαθέσιμα 3.10 178.940 97.891

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.689.861 3.606.206

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.694.198 3.616.862

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 3.11 75.000 75.000

Κέρδη εις νέον 480.026 377.798

Τακτικό Αποθεματικό 19.544 13.898
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 574.570 466.696

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.12 3.943.895 2.926.268

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 24.694 36.618

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.13                        -   61.475

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.14 151.039 125.805

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.119.628 3.150.166

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.694.198 3.616.862

 
 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/15 ΕΩΣ 31/12/2015 

        (ποσά σε €) 
 

Μετοχικό Κέρδη εις Σύνολο Ιδίων

κεφάλαιο νέον Κεφαλαίων

Υπόλοιπο έναρξης, 1 Ιανουαρίου 2015             75.000               13.898            377.797            466.696   

Μεταβολή αποθεματικών                      -                   5.646   (5.646)                      -     

Αποτελέσματα  χρήσης                      -                          -              107.874            107.874   

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                      -                          -                          -                          -     

Υπόλοιπο λήξης, 31 Δεκεμβρίου 2015             75.000               19.544            480.026            574.570   

Τακτικό 

Αποθεματικό

 
 

 

Μετοχικό Κέρδη εις Σύνολο Ιδίων

κεφάλαιο νέον Κεφαλαίων

Υπόλοιπο έναρξης, 1 Ιανουαρίου 2014 75.000 12.319 266.453 353.772

Μεταβολή αποθεματικών                        -                 1.580   (1.580)                        -   

Αποτελέσματα  χρήσης                        -                          -            112.923            112.923   

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -   

Υπόλοιπο λήξης, 31 Δεκεμβρίου 2014             75.000               13.898            377.797            466.696   

Τακτικό 

Αποθεματικό

 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/15 ΕΩΣ 31/12/2015 

       (ποσά σε  €) 
 

01/01/2015- 

31/12/2015

01/01/2014- 

31/12/2014

Αποτελέσματα προ φόρων 152.660 153.247

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6.626 7.295

Τόκους και συναφή έσοδα (642) (171)

Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 2.142 6.545

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης 160.786 166.915

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Απαιτήσεις (1.002.596) (286.487)

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Υποχρεώσεις 1.044.592 271.081

Μείον:

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (57.017) (10.724)

Τόκοι πληρωθέντες (3.884) (5.074)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 141.882 135.711

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 642 171

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 642 171

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (61.475) (68.525)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες (61.475) (68.525)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 81.049 67.358

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 97.891 30.533

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 178.940 97.891

 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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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 Σπατών – Αρτέμιδος Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» ΚΤ.14Β - Τ.Κ. 190 19. 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

(ή «Όμιλος MIG»). Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 της  MIG MEDIA A.E. Παροχής 

Διαφημιστικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εισηγμένου, στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου MIG, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
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 2.   ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MIG MEDIA Α.Ε. Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών» 

καλύπτουν την ετήσια εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 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 ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης 

που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2015.  

 

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 ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2015,  στις  21 Μαρτίου 2016. 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: 
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Έσοδα από Τόκους: 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

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 του ή όταν 

δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. 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 διάρκεια 

ζωής, ισχύουν ή όχι.  

Η απόσβεση των ασώματων παγίων στοιχείων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι 

προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες 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 εκατόν πενήντα ημέρες από την παροχή της 

υπηρεσίας. Σε  κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις   
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        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 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 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: Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις περιλαμβάνουν 

μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, 

καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά  

ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους 

        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 της φορολογικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας 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 της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 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 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. 
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 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης 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 της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 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 Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 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 έκδοση νέων 

μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
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    (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 

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 ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή 

μεταγενέστερα. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 

να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 

υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση 

χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 

Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις.    
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 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 

να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 

επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του 

ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά 

Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής 

θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να 

επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε.  

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες 

επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: 

Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην 

ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά 

αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο 

όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν  επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν 

νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως 

στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 

διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 

καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό 

της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. 

Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.   
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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:  

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση 

της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 

πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν 

την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός 

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η 

τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού 

που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή 

επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την 

Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και 

ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών 

οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την 

εφαρμογή των προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχει καμία.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 

απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων 

λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές 

συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν 

την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για 

αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις,, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου 

Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο 

πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο 

που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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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 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 προγενέστερη 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.  

 

(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  
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ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη 

Σημείωση 3.16. 

 

(δ)  Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 2.2(β) & 2.2(γ). 

  

 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

3.1  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

       Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  αναλύεται ως εξής: 

 

             

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Έσοδα από παροχή  

υπηρεσιών 6.080.088 6.380.716

Έσοδο αγγελιοσήμου 517.108 696.009

Έσοδο ειδικού φόρου TV 394.254                        -   

Σύνολο πωλήσεων 6.991.450 7.076.725

 
                 

                     

3.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
      Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

        

      

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.690.630 5.955.199

Έξοδο αγγελιοσήμου 517.108 696.009

Έξοδο ειδικού φόρου TV 394.254                        -   

Σύνολο κόστους πωληθέντων 6.601.992 6.651.208
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3.3  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
      Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

     

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 220.310 247.424

Παροχές τρίτων 4.333 6.498

Φόροι τέλη 1.948 1.974

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 5.681 5.681

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 945 1.614

Λοιπά έξοδα 2.081 2.705

Σύνολο εξόδων διοίκησης 235.298 265.896

 

  

3.4 ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

 
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής: 

 

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (703) (2.943)

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (1.439) (3.602)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (2.142) (6.545)

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 642 171

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 642 171

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (1.500) (6.374)

 

           
3.5  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και μετά την εφαρμογή του νέου φορολογικού Νόμου 4334/2015, ο 

φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 29% (2014: 26%). 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 

 



MIG MEDIA A.E. Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών                                                                   
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015    
                                                                                                                                                                  

   25 

 

 

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Φόρος εισοδήματος περιόδου (45.092) (40.654)

Αναβαλλόμενος φόρος 307 330

Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που 

απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (44.785) (40.324)

 

 

 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: 

01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων εισοδήματος 152.660 153.247

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή 29% (44.271) (39.844)

Λοιπες μη εκπιπτόμενες δαπάνες (560) (480)

Επίδραση από φορολογικούς συντελεστές 46                        -   

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
(44.785) (40.324)

 

 

 Η  κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων  που έληξαν 

τη 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:   

  1  Ιανουαρίου 

2015

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

 31  Δεκεμβρίου 

2015

Αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση/(υποχρέωση):

Αναγνώριση άυλων περουσιακών στοιχείων 111                   (23) 88

Ενσώματα πάγια στοιχεία 286                   330 616

Σύνολο 397                   307 704

 
 

  1  Ιανουαρίου 

2014

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 
31 Δεκεμβρίου 

2014

Αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση/(υποχρέωση):

Αναγνώριση άυλων περουσιακών στοιχείων (3)                      114                    111

Ενσώματα πάγια στοιχεία 70                     216 286

Σύνολο 67                     330 397
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Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι 

δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση.  Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων 

που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Για τις χρήσεις 2012 έως και 2013 η Εταιρεία υπεβλήθη σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο  

σύμφωνα με  την   παρ.5  του  άρθρου 82  του Ν. 2238/1994,  και  έλαβε Έκθεση  Φορολογικής  Συμμόρφωσης  με 

Σύμφωνη Γνώμη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη φορολογικά, πρέπει 

να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων επιλέγονται για έλεγχο 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να 

πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων 

προσδιορισμού φόρου. 

Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014 η Εταιρεία υπεβλήθη στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 και έλαβε Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης με Σύμφωνη Γνώμη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές.  

Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4262/2014. Ο εν  λόγω φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται 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 στις 

συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις διαμορφώθηκε ως εξής:  

 

 

 

 

 

 



MIG MEDIA A.E. Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών                                                                   
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015    
                                                                                                                                                                  

   27 

 

 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

1η Ιανουαρίου 2015 4.781 1η Ιανουαρίου 2014 4.781

Προσθήκες                        -   Προσθήκες                        -   

31η Δεκεμβρίου 2015 4.781 31η Δεκεμβρίου 2014 4.781

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιανουαρίου 2015 (3.836) 1η Ιανουαρίου 2014 (2.222)

Αποσβέσεις χρήσεως (945) Αποσβέσεις χρήσεως (1.614)

31η Δεκεμβρίου 2015 (4.781) 31η Δεκεμβρίου 2014 (3.836)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

31η Δεκεμβρίου 2015                        -   31η Δεκεμβρίου 2014 946

1/1/2014-

31/12/2014

1/1/2015-

31/12/2015

                   

 

3.7   ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Τα ασώματα πάγια της Εταιρείας αφορούν σε «Λογισμικά», η λογιστική αξία των οποίων διαμορφώθηκε ως εξής:  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

1η Ιανουαρίου 2015 24.252 1η Ιανουαρίου 2014 24.252

Προσθήκες                        -   Προσθήκες                      -     

31η Δεκεμβρίου 2015 24.252 31η Δεκεμβρίου 2014 24.252

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιανουαρίου 2015 (14.938) 1η Ιανουαρίου 2014 (9.257)

Αποσβέσεις χρήσεως (5.681) Αποσβέσεις χρήσεως (5.681)

31η Δεκεμβρίου 2015 (20.619) 31η Δεκεμβρίου 2014 (14.938)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

31η Δεκεμβρίου 2015 3.633 31η Δεκεμβρίου 2014 9.314

1/1/2014-

31/12/2014

1/1/2015-

31/12/2015

                                     

 

     3.8   ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες 4.446.626 3.413.613

Προκαταβολές προμηθευτών 55.497 83.013

-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                      -                          -     

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων 4.502.123 3.496.626

 

 

Η χρονική απεικόνιση των  απαιτήσεων από  πελάτες  έχει ως εξής: 

 

31/12/2015 31/12/2014

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένες 2.369.476 2.244.194

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες:

Έως 90 ημέρες 1.348.823 794.938

91-180 ημέρες 280.337          324.858   

181-360 ημέρες 503.487          132.636   

>360 ημέρες                      -                          -     

Σύνολο 4.502.123 3.496.626

 
 
Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 150 ημέρες. 

 

 
3.9    ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας  διαμορφώθηκαν ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 8.461 8.461

Έξοδα επόμενων χρήσεων 337 3.229

Σύνολο 8.798 11.690

 

3.10   ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Ταμείο                  383                          -   

Καταθέσεις σε τράπεζες -καταθέσεις όψεως 178.557 97.891

Σύνολο 178.940 97.891
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Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα 

έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο του 

δεδουλευμένου και ανήλθαν σε €642 και €171 για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα, και 

περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. 

 

 
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 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2014 είναι ολοσχερώς 

καταβεβλημένο.  

 
 
3.12    ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 

  

31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 3.943.895 2.926.268

Σύνολο 3.943.895 2.926.268

 
   

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

 

 

3.13 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

    

To δάνειο ποσού €61.475  που είχε χορηγηθεί από την μητρική MARFIN INVESTMENT GROUP AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις 15 Ιουλίου 2014 προς κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, εξοφλήθηκε στις 5 Μαρτίου 2015. 

 
 
3.14   ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται 

ως εξής: 
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31/12/2015 31/12/2014

Αγγελιόσημο,ειδικός φόρος TV και ειδικός φόρος 

επί διαφημίσεων 84.825           85.472

ΦΠΑ πληρωτέος 66.214           38.299

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων -                      302

Λοιπά -                      1.732
Σύνολο          151.039   125.805

  

  
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασμός. Κυρίως αποτελούνται 

από το αγγελιόσημο, τον ειδικό φόρο TV, το Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους και καταβάλλονται εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

       
 
3.15   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
Βασικός μέτοχος - που αποτελεί και μητρική Εταιρεία - της MIG MEDIA Α.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι 

η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.   

Το συνολικό ποσοστό της Εταιρείας που κατείχε ο Όμιλος MIG κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 100%. Τα 

υπόλοιπα με λοιπές εταιρείες του Ομίλου MIG αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.518.906 1.329.148

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 500.432 302.965

GOODY'S Α.Ε. 1.284.920 961.625

ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. 119.385 55.829

ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 345.509 361.248

SINGULARLOGIC A.E.  - -41

ΔΙΑΓΝ.ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.          235.602               86.859   

ΚΟΥΝ. BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ 77.711 17.665

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 227.618 111.088

OLYMPUS PLAZA Α.Ε.                        -   6.772

ΙΔ. ΓΕΝ. ΜΑΙΕΥΤ. ΓΥΝΑΙΚ. ΠΑΙΔ. ΚΛΙΝ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.             12.057               34.047   

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜ. 6.895 110.764

BEATIFIC Α,Ε. 108.196             21.942   

CAPRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 9.396               8.218   

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95.860             22.862   

Σύνολο 4.542.486 3.430.991
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Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 393.386 288.053
SINGULARLOGIC A.E.                  830                    738   
OLYMPIC CATERING                  439    - 
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜ.  - 63.217

Σύνολο 394.655 352.008

 

 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την 4η δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την    

 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν ως εξής: 

 

Έσοδα
01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 2.349.397 2.758.482

GOODY'S A.E. 927.496 719.219

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.178.333 1.067.378

EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 596.777 411.868

ΚΟΙΝ. BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ 429.823 265.977

ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 684.931 802.799

ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. 69.164 73.073

ΔΙΑΓΝ.ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.          412.129            205.111   

SINGULARLOGIC A.E.  - 20.026

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.             21.042            109.121   

OLYMPUS PLAZA A.E. 1.387 17.832

ΙΔ. ΓΕΝ. ΜΑΙΕΥΤ. ΓΥΝΑΙΚ. ΠΑΙΔ. ΚΛΙΝ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.             33.081            113.856   

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜ. 76.257 306.675

BEATIFIC Α.Ε. 128.313          119.858   

CAPRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 7.639               6.681   

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17                       8   
Σύνολο 6.915.787 6.997.964

 

Έξοδα
01/01/15- 

31/12/15

01/01/14- 

31/12/14

SINGULARLOGIC A.E.                  675                 2.040   

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 202.648 203.110

OLYMPIC CATERING Α.Ε 764  - 

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜ. 645 3.602

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 340 196
205.072 208.948
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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 2015, η Εταιρεία 

δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες 

εταιρείες. 

 
 
3.16   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 Εταιρείας.  

 

 
3.17   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου MIG 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 2015 η Εταιρεία δεν  έχει δανειακές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δε υφίσταται  κίνδυνος επιτοκίου. 
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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 της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 178.940 97.891

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.510.921 3.508.315

Σύνολο 4.689.861 3.606.206

 

  Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των 

αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, 

μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς επίσης και 

μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί 

συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση της 

συνέχειας των κεφαλαίων.  

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την            

31η  Δεκεμβρίου 2015 με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

 

εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη
Πάνω από 

5 έτη
εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 

έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.943.895 - - 2.926.268 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 175.733 - - 162.423 - -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - 61.475 - -

Σύνολο 4.119.628 - - 3.150.166 - -

31/12/2015 31/12/2014
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3.18   ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υφίσταται κανένα μεταγενέστερο γεγονός έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543083  Α.Δ.Τ. ΑΚ 203489 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 624159 

 
 

 



Αρμόδια Υπηρεσία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.migmedia.gr
Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας

21/3/2016 Σεραφείμ Ι. Κωνσταντινίδης

Νόμιμος ελεγκτής: Νίκος Ιωάννου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29301) Φώτιος Δ. Καρατζένης

Ελεγκτική εταιρεία : Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

31/12/2015 31/12/2014

01/01/2015-

31/12/2015

01/01/2014-

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -                         946                           Αποτελέσματα προ φόρων 152.660 153.247                 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.633                9.314                       Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 704                    397                           Αποσβέσεις 6.626 7.295                      

Απαιτήσεις από πελάτες 4.502.123        3.496.626               Τόκοι και συναφή έσοδα (642)                        (171)                        

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.798                11.690                     Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 2.142 6.545                      

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 178.940           97.891                     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.694.198        3.616.862               

(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων (1.002.596) (286.487)                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.044.592             271.081                 

Μετοχικό κεφάλαιο 75.000              75.000                     Μείον:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 499.570           391.696                  Καταβλημένοι Φόροι (57.017)                  (10.724)                  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (Α) 574.570           466.696                  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (3.884)                    (5.074)                     
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 141.882                 135.712                 

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.943.895        2.926.268               

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 24.694              36.618                     Επενδυτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                         61.475                     Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 642                         171                         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 151.039           125.805                  Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 642                         171                         

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 4.119.628        3.150.166               
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β) 4.694.198        3.616.862               Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή μακροπροθεσμων και βραχυπροθεσμων δανείων (61.475) (68.525)                  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (61.475)                 (68.525)                  Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα                                              

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 81.049                   67.358                   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 97.891                   30.533                   

01/01/2015-

31/12/2015

01/01/2014-

31/12/2014 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 178.940                 97.891                   

Κύκλος εργασιών 6.991.450        7.076.725               

Μικτά κέρδη 389.458           425.517                  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  154.160           159.621                  

Κέρδη προ φόρων 152.660           153.247                  

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 107.875           112.923                  
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                         -                                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 107.875           112.923                  

Κέρδη προ φόρων, χρημ/ικών,  επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 160.786           166.916                  2. Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό τόσο την 31/12/2015 όσο και την 31/12/2014.

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014) 466.696           353.772                  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 107.874           112.923                  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                         -                                2015 2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014) 574.570           466.696                  α) Έσοδα 6.915.787 6.997.964

β) Έξοδα 205.072 208.948

γ) Απαιτήσεις 4.542.486 3.430.991

δ) Υποχρεώσεις 394.655 352.008

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης - -

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &                Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 543083  Α.Δ.Τ ΑΙ 624159                                Α.Δ.Τ. ΑΚ 203489

6. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 

διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

3. Η εταιρεία είναι θυγατρική της MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με άμεσο ποσοστό 100%. Οι Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP 

A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα την Ελλάδα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής : 

5. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

1. Η ίδρυση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 29/02/2012. Η χρήση 01/01 - 31/12/15 είναι η τέταρτη διαχειριστική χρήση 

της εταιρείας.

                              Σπάτα Αττικής 21/03/2016

MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 119748901000
ΕΔΡΑ: Δ.Α.ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤ.14Β, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας MIG MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.migmedia.gr 

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & 

Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Με Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

http://www.migmedia.gr/



