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Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΚΘΕΣΗ
Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣ
Την 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Προς τους κυρίους Μετόχους,
Η χρήση από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 είναι η 16η χρήση της εταιρείας μας.
Σε γενικές γραμμές η κλειόμενη χρήση, σε συνέχεια της προηγούμενης, διατήρησε τα μεγέθη της, γεγονός που
χαρακτηρίζεται θετικό δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

Αξιοσημείωτα Γεγονότα
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ολοκληρώσαμε την επένδυση του επιδοτούμενου μέσω ΕΣΠΑ προγράμματος,
ωστόσο η είσπραξη της επιχορήγησης επιτεύχθηκε μόνον μερικώς εντός της χρήσης και συμπεριλαμβάνεται αναλογικά
στο κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως «Άλλα Κέρδη».
Σε πείσμα της γενικότερης τάσης για περικοπές στο πλήθος και τις αποδοχές του προσωπικού, εμείς πιστεύουμε ότι το
ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας και, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να το
διατηρήσουμε και σε πλήθος αλλά και σε αποδοχές.
Τα Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων εμφανίζονται αυξημένα κατά 14 χιλ. € περίπου και τα καθαρά αποτελέσματα
προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 16.075,58 έναντι 1.069,56 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Υπό την έγκρισή σας τίθενται οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, που αφορούν στη χρήση
από 1/1/2015 ως 31/12/2015, οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις Καταστάσεις
Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.

Αριθμοδείκτες
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 αποτυπώνεται αναλυτικά στις
χρηματοοικονομικές κατάστασεις που παρατίθενται, ενώ πρόσθετες πληροφορίες μας παρέχουν και οι παρακάτω
δείκτες:
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
(Κυκλοφορούν /
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις )

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
((Απαιτήσεις Μ.Ο * 365 ημέρες) /
Κύκλο Εργασιών)

2015

2,46

169

2014

2,38

Ο Δείκτης αυτός εμφανίζει την έκταση στην οποία
καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από
το Κυκλοφορούν Ενεργητικό το οποίο καθώς
μετατρέπεται (εν μέρει) σε μετρητά, δίνει την
ικανότητα στην επιχείρηση να ανταπεξέρχεται ομαλά
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Παραμένει
σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

165

Ο Μέσος Χρόνος Είσπραξης απαιτήσεων δεν
παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. Παρά το ότι
καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια να τον
βελτιώσουμε, η οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί προς
αυτήν την κατεύθυνση.
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Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο
Ενεργητικού

0,30

0,30

Ο Δείκτης αυτός εμφανίζει την κεφαλαιακή επάρκεια της
εταιρείας η οποία κυμαίνεται στα ίδια με τα περσινά
επίπεδα.

Σύνολο υποχρεώσεων προς Ίδια
Κεφάλαια

2,73

2,89

Η μείωση του εν λόγω δείκτη αποτελεί ένδειξη
μείωσης κινδύνου της εταιρείας, καθώς αυξάνεται η
ασφάλεια που εξασφαλίζουν τα Ίδια Κεφάλαιά της.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Η επιχείρησή μας έχει δρομολογήσει εντός της επόμενης χρήσης την αναβάθμιση της ναυαρχίδας των site της,
www.euro2day.gr, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη διατήρηση αυτής στην κορυφή της αγοράς, ώστε να
ενδυναμωθεί η προσέλκυση μεγαλύτερων διαφημιστικών πλάνων προβολής.
Παράλληλα, η διοίκηση σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα, έχει ήδη εξασφαλίσει ότι οι σημαντικότερες εμπορικές
συμφωνίες θα ανανεωθούν και για την επόμενη χρήση. Το γεγονός αυτό μας δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα και ένα
περιθώριο στην στόχευση ανεύρεσης νέων συνεργασιών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προσανατολιζόμαστε
στην βελτίωση της εξωστρέφειάς μας, μέσω, κυρίως, ενεργειών δημοσίων σχέσεων .

Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα και έχει την έδρα της στην διεύθυνση:
Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 152 32.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθότι οι συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα είναι
ελάχιστες, δεν κατέχει χρηματιστηριακά χρεόγραφα, ούτε προτίθεται να αποκτήσει, και η ρευστότητά της είναι
ικανοποιητική. Η σύμβαση Leasing έχει σταθερό και πολύ χαμηλό επιτόκιο και οι υποχρεώσεις της από χορηγήσεις είναι
μειωμένες. Κρίνουμε ότι η ρευστότητα της εταιρείας είναι επαρκής, ώστε να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους κινδύνους.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα πιστώσεων
σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από μισθώσεις.
Ενδεχόμενη αλλαγή στη φορολογία διαφημίσεων ή επιβολή αγγελιοσήμου και στις διαδικτυακές διαφημίσεις
προβλέπεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά το τζίρο της εταιρείας. Μέχρι σήμερα, δεν έχει προκύψει τέτοιο θέμα.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες
της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2015, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές
της χρήσεως 2016.
Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χαλάνδρι, 10 Ιουνίου 2016
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος Β. Κοντογεώργος
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελεγξαμε τις συνημμενες χρηματοοικονομικες καταστασεις της Εταιρειας MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποιες αποτελουνται απο τον ισολογισμο της 31ης Δεκεμβριου 2015 και τις
καταστασεις αποτελεσματων της χρησεως που εληξε την ημερομηνια αυτη, καθως και το σχετικο
προσαρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοικηση εχει την ευθυνη για την καταρτιση και ευλογη παρουσιαση αυτων των χρηματοοικονομικων
καταστασεων συμφωνα με τα Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα, οπως και για εκεινες τις εσωτερικες δικλιδες
που η διοικηση καθοριζει ως απαραιτητες ωστε να καθισταται δυνατη η καταρτιση χρηματοοικονομικων
καταστασεων απαλλαγμενων απο ουσιωδη ανακριβεια, που οφειλεται ειτε σε απατη ειτε σε λαθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δικη μας ευθυνη ειναι να εκφρασουμε γνωμη επι αυτων των χρηματοοικονομικων καταστασεων με βαση
τον ελεγχο μας. Διενεργησαμε τον ελεγχο μας συμφωνα με τα Διεθνη Προτυπα Ελεγχου. Τα προτυπα αυτα
απαιτουν να συμμορφωνομαστε με κανονες δεοντολογιας, καθως και να σχεδιαζουμε και διενεργουμε τον
ελεγχο με σκοπο την αποκτηση ευλογης διασφαλισης για το εαν οι χρηματοοικονομικες καταστασεις ειναι
απαλλαγμενες απο ουσιωδη ανακριβεια.
Ο ελεγχος περιλαμβανει τη διενεργεια διαδικασιων για την αποκτηση ελεγκτικων τεκμηριων, σχετικα με τα
ποσα και τις γνωστοποιησεις στις χρηματοοικονομικες καταστασεις. Οι επιλεγομενες διαδικασιες
βασιζονται στην κριση του ελεγκτη περιλαμβανομενης της εκτιμησης των κινδυνων ουσιωδους ανακριβειας
των χρηματοοικονομικων καταστασεων, που οφειλεται ειτε σε απατη ειτε σε λαθος. Κατα τη διενεργεια
αυτων των εκτιμησεων κινδυνου, ο ελεγκτης εξεταζει τις εσωτερικες δικλιδες που σχετιζονται με την
καταρτιση και ευλογη παρουσιαση των χρηματοοικονομικων καταστασεων της εταιρειας, με σκοπο το
σχεδιασμο ελεγκτικων διαδικασιων καταλληλων για τις περιστασεις, αλλα οχι με σκοπο την εκφραση γνωμης
επι της αποτελεσματικοτητας των εσωτερικων δικλιδων της εταιρειας. Ο ελεγχος περιλαμβανει επισης την
αξιολογηση της καταλληλοτητας των λογιστικων αρχων και μεθοδων που χρησιμοποιηθηκαν και του
ευλογου των εκτιμησεων που εγιναν απο τη διοικηση, καθως και αξιολογηση της συνολικης παρουσιασης
των χρηματοοικονομικων καταστασεων.
Πιστευουμε οτι τα ελεγκτικα τεκμηρια που εχουμε συγκεντρωσει ειναι επαρκη και καταλληλα για τη
θεμελιωση της ελεγκτικης μας γνωμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση
των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό
μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που
τυχόν απαιτείται.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 1 που μνημονεύονται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμενες χρηματοοικονομικες καταστασεις παρουσιαζουν ευλογα,
απο καθε ουσιωδη αποψη, την οικονομικη θεση της Εταιρειας MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κατα την 31η Δεκεμβριου 2015 και τη χρηματοοικονομικη της επιδοση για τη χρηση που εληξε την
ημερομηνια αυτη, συμφωνα με τα Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθευσαμε τη συμφωνια και την αντιστοιχιση του περιεχομενου της Έκθεσης του Διοικητικου
Συμβουλιου με τις συνημμενες χρηματοοικονομικες καταστασεις, στα πλαισια των οριζομενων απο τις
διαταξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλης Δρούλιας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30941
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Γ. Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

Σημ.

31/12/2014

31/12/2013

4
4

1.396.291,84
9.137,64
1.405.429,48

1.414.053,06
13.038,30
1.427.091,36

1.429.217,14
9.677,89
1.438.895,03

4

34.251,14

40.772,67

16.229,88

34.251,14

40.772,67

16.229,88

5

25.000,00

0,00

0,00

5

61.554,84
2.146,00
88.700,84

61.554,84
2.130,00
63.684,84

61.554,84
2.130,00
63.684,84

1.528.381,46

1.531.548,87

1.518.809,75

1.205.938,78
0,00
16.442,15
362.119,23
1.584.500,16

955.439,55
477,92
11.788,50
720.179,63
1.687.885,60

1.193.106,79
0,00
13.020,76
703.958,01
1.910.085,56

1.584.500,16

1.687.885,60

1.910.085,56

3.112.881,62

3.219.434,47

3.428.895,31

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2015

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού

6

7
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Σημ.

8

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

786.000,00
786.000,00

786.000,00
786.000,00

786.000,00
786.000,00

17.327,06
50.020,29
‐65.962,11
1.385,24

17.327,06
50.020,29
‐67.302,74
44,61

17.327,06
50.020,29
‐51.349,72
15.997,63

787.385,24

786.044,61

801.997,63

9

177.199,25
177.199,25

158.324,59
158.324,59

113.583,94
113.583,94

10

188.143,78

253.342,00

268.562,03

10
11

1.295.356,85
19.702,51
1.503.203,14

1.313.055,01
0,00
1.566.397,01

1.330.346,53
0,00
1.598.908,56

10
10
12
13
13

17.698,07
65.964,06
248.467,20
14.735,04
119.242,79
44.521,30
14.953,96
119.511,57
645.093,99

17.291,55
65.796,21
254.623,18
17.022,58
121.376,48
45.142,04
13.980,40
173.435,82
708.668,26

16.654,79
102.420,88
479.190,80
16.732,89
81.376,04
45.455,66
18.385,52
154.188,60
914.405,18

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.148.297,13

2.275.065,27

2.513.313,74

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

3.112.881,62

3.219.434,47

3.428.895,31

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος χρηματοδοτικής μίσθωσης
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

14
15

Άλλα έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα και ζημιές
Άλλα κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

15
15

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

13

31/12/2015

31/12/2014

2.327.852,75
‐1.520.748,03
807.104,72

2.387.860,76
‐1.652.822,87
735.037,89

4.331,44

3.600,00

‐374.877,78
‐294.968,47
‐86.645,65
5.202,57
60.146,82

‐358.680,98
‐292.173,63
‐42.461,16
707,46
46.029,58

2.655,38
‐46.726,62
16.075,58

10.601,21
‐55.561,23
1.069,56

‐14.735,04

‐17.022,58

1.340,54

‐15.953,02

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Δ. Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία Media2day Εκδοτική Α.Ε συστάθηκε στην Αθήνα το 1999 ως Ανώνυμη Εταιρία με βάση το νόμο
περί ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 και η έδρα της βρίσκεται στο Χαλάνδρι, επί της οδού Παπανικολή 50
(Τ.Κ 15232).
Δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές εκδόσεις, με
τέσσερα websites που καλύπτουν τους τομείς της οικονομίας, του lifestyle, της υγείας και της οικογένειας,
διατηρώντας παράλληλα και την έντυπη έκδοση «ΜΕΤΟΧΟΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ενώ αναλαμβάνει και τη
διεκπεραίωση παραγωγής εντύπων ιδιοκτησίας τρίτων.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στον τομέα του προγραμματισμού, δια της δημιουργίας websites για
λογαριασμό τρίτων.
Παρακάτω αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας στους δημόσιους φορείς:
ΑΡ.Μ.Α.Ε
ΑΡ. ΓΕΜΗ
ΑΡ.Μ. ΕΒΕΑ
Α.Φ.Μ
Δ.Ο.Υ

42243/01ΑΤ/Β/99/55
003221801000
176581
094542790
ΦΑΕ Αθηνών

Η Εταιρεία ανήκει με βάση την παρ.4, του άρθρου 2, του Ν.4308/2014 στη κατηγορία Μικρών οντοτήτων
και δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο
Κοντογεώργος Κωνσταντίνος
Νεοφωτίστου Ελένη
Ανωγιάτη Ασημίνα

Ιδιότητα
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Τα παραπάνω αναφερόμενα άτομα ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας είναι η εταιρεία DESIGNED ENTITY CONCEPTS LTD, με ποσοστό 100%.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος
01.01.2015‐31.12.2015) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ της Εταιρείας στις 10/06/2016 .
2.

Γενικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αναλύονται στη συνέχεια.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2015 (1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου
2015) είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Ν.4308/2014, και δεν έχει γίνει καμία παρέκκλιση.
Επίσης, οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει των θεμελιωδών παραδοχών του
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δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η παραδοχή της συνέχισης της
δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιμετρούνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του Ν.
4308/2014, με βάση το ιστορικό κόστος.
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά
τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα
νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα,
καταχωρούνται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.
Επίσης, το κάθε κονδύλι των καταστάσεων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης
περιόδου, για λόγους συγκρισιμότητας. Από την εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308), επήλθε επίδραση στα Ενσώματα Πάγια, στα Ίδια Κεφάλαια, στις
Υποχρεώσεις, και στα Αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας. Οι
λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η
συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.
3. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματο‐
οικονομικών καταστάσεων
3.1 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος (το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση) μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών και αναλύονται ως εξής:
Περιγραφή
Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
Κτίρια
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Λοιπός Εξοπλισμός

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής
βάσει σύμβασης μίσθωσης
Έως 50 έτη
Έως 10 έτη
Έως 6 έτη
Έως 20 έτη

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς, εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης,
αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ενσώματων παγίων χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που
προκύπτουν.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία τις προσθήκες παγίων με αξία μικρότερη των € 1.500 προβαίνει σε
εξολοκλήρου απόσβεση κατά την χρήση απόκτησης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
(ν. 4172/2013)
Ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να προκύψουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου αυτού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει
κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ
των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού, και αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
Επενδυτικά και βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.
3.2 Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης:
a. τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται
εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι
αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
b. Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με
συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Στα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται λογισμικά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο
κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά
την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται στα 10 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.3 Συμμετοχές σε θυγατρικές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης όταν η λογιστική αξία των
συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι,
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος μικρότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως
τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συντεταγμένο
τελευταίο ισολογισμό τους.
3.4 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού
σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
3.5 Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους και μεταγενέστερα ελέγχονται
για ζημιές απομείωσης όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει το
σύνολο των ποσών που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς
απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς
κινδύνους.
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3.6 Προπληρωμένα έξοδα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο,
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία
λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο.
3.8 Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών
απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.
3.9 Δάνεια
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των
εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης.
Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται.
3.10 Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
 Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε
επιστροφή.
 Προβλέψεις για παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους αφορούν την πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία που σχηματίζεται στο τέλος κάθε χρήσης, και καλύπτει την αποζημίωση εξόδου του
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τακτικές αποδοχές
του τελευταίου μήνα πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Περαιτέρω για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβανεται υπ΄ οψιν το 40% της υποχρέωσης
καταβολής αποζημίωσης του εργοδότη.
Για εργαζόμενους που την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012, δηλ. την 12.11.2012, είχαν
συμπληρώσει 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, τότε καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης, επιπλέον
της προηγούμενης παραγράφου οποτεδήποτε και εάν απολυθούν, ένας επιπλέον μισθός για κάθε ένα έτος
εργασίας στον ίδιο εργοδότη πέραν των δέκα επτά ετών. Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα
από το χρόνο απόλυσής του, και ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των € 2.000.
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Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια
(εθελούσια) αποχώρηση.
 Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.11 Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη
μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο
που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
3.12 Φόρος Εισοδήματος
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.
 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά
την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
3.13 Αναγνώριση εσόδων και δαπανών


Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την
αφαίρεση του φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη. H εταιρεία για πωλήσεις εμπορευμάτων μέρος των οποίων ενδέχεται να επιστραφεί στο
τέλος κάθε σεζόν, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου. Ο υπολογισμός
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των εν λόγω προβλέψεων έχει πραγματοποιηθεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία επιστροφών πωλήσεων
προγενέστερων περιόδων.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες,
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την πραγματική απόδοση του στοιχείου
του ενεργητικού.
Έσοδα από Μερίσματα: Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή
τους.
 Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά τη
χρήση της υπηρεσίας ή την ημερομηνία δημιουργίας του βάσει της αρχής του δουλευμένου.
4.
Ενσώματα και Άυλα Πάγια
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών
παγιών

Ενσώματα
Γήπεδα

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα
ενσώματων

Άϋλα
Λοιπά Άϋλα

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

517.410,00

1.075.761,90

9.399,98

318.626,97

1.530.078,48

Προσθήκες περιόδου

0,00

6.850,00

0,00

11.181,24

40.000,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

517.410,00

1.082.611,90

9.399,98

329.808,21

1.568.778,48

Υπόλοιπο 1.1.2014

0,00

163.954,76

5.957,49

312.391,57

1.513.848,60

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

22.014,08

810,00

7.010,83

15.457,20

Απομειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

1.299,99

Υπόλοιπο 31.12.2014

0,00

185.968,84

6.767,49

319.402,40

1.528.005,81

517.410,00

896.643,06

2.632,49

10.405,81

517.410,00

1.082.611,90

9.399,98

329.808,21

1.568.778,48

Προσθήκες περιόδου

0,00

4.501,70

0,00

3.324,31

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

107,90

0,00

517.410,00

1.087.113,60

9.399,98

333.024,62

1.568.778,48

Υπόλοιπο 1.1.2015

0,00

185.968,84

6.767,49

319.402,40

1.528.005,81

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

22.262,92

1.296,00

5.928,96

6.521,53

Απομειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

107,89

Υπόλοιπο 31.12.2015

0,00

208.231,76

8.063,49

325.223,47

517.410,00

878.881,84

1.336,49

7.801,15

Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2014

1.427.091,36

40.772,67

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015

Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015

1.534.527,34
1.405.429,48

34.251,14
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5.

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Οι συμμετοχές της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στις 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι οι ίδιες και είναι
οι ακόλουθες:
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
την 31.12.15

%
Συμμετοχής

ΙΑΤΡΟΝΕΤ Διαδικτυακές Εφαρμογές ΕΠΕ
ΜΑΜΑ365 Διαδικτυακές Επιχ/σεις ΕΠΕ

70,00
90,00

Αξία
Κτήσης

Σωρευμένες
απομειώσεις

60.150,64
4.050,00
64.200,64

Καθαρή
Αξία

2.646,08 57.504,56
0,00
4.050,00
2.646,08 61.554,56

Κατά την ελεγχόμενη χρήση η εταιρεία προέβη στην χορήγηση δανείου ύψους 25.000 € στην εταιρεία
Ιατρονετ Διαδικτυακές Εφαρμογές ΕΠΕ. Η διάρκεια του δανείου έχει ορισθεί σε ένα έτος ενώ έχει ορισθεί
ετήσιο επιτόκιο 3% ανατοκιζόμενο κατ' έτος.
6.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
2015

2014

Ανάλυση απαιτήσεων:

1.205.938,78

955.439,55

Πελάτες

1.149.546,07

855.107,98

44.511,12

77.512,44

140.335,13

65.342,67

‐128.453,54

‐42.523,54

Επιταγές εισπρακτέες
Επισφαλείς / επίδικοι πελάτες
Μείον προβλέψεις επισφαλειών:

Η ραγδαία, φαινομενικά, αύξηση των απαιτήσεων είναι συγκυριακή. Ενώ ο Μέσος Όρος ανοιχτών υπολοίπων
πελατών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν περί τις 800.000 ευρώ, η συσσώρευση χρεώσεων κατά το
τελευταίο δίμηνο διαμορφώνει το μέγεθος σε πολύ αυξημένα επίπεδα, πολύ μεγαλύτερα του συνήθους μέσου
όρου.
Εμφανής επίσης, είναι η τάση κατάργησης των επιταγών εισπρακτέων, αφού οι περισσότεροι από τους
πελάτες μας έχουν υιοθετήσει την πολιτική πληρωμής με τραπεζική κατάθεση, στο τέλος όμως του χρόνου
της πίστωσής τους.
Όσο για την αύξηση του ποσού των επισφαλειών, αυτή ουσιαστικά προκύπτει από έναν μοναδικό πελάτη,
του οποίου οι επιταγές σφραγίστηκαν και για τον οποίο έχει ληφθεί ισόποση πρόβλεψη.
7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων

31/12/2015
38.999,69
323.119,54
362.119,23

31/12/2014
3.630,26
716.549,37
720.179,63
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8.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €786.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε
157.200 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 5,00 η κάθε μία.
Η μετοχή της Media2day δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η ανάλυση των υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό της Εταιρείας έχει ως εξής:
Πρόβλεψη παροχών σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία
113.584,00
158.325,00
18.874,66
177.199,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2014
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2014
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015

10. Δάνεια
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31/12/2015 αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο λήξεως

Τραπεζικά
δάνεια

Δάνεια
χρηματοδοτικής
μισθώσεως

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:
Έως 1 έτος

65.964,06

17.698,07

83.662,13

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος

65.964,06

17.698,07

83.662,13

60.801,78

17.968,44

78.770,22

127.342,00

74.660,85

202.002,85

1.202.727,56

1.202.727,56

Μακροπρόθεσμο τμήμα:
1 έως 2 έτη
2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος

188.143,78

1.295.356,85

1.483.500,63

Γενικό Σύνολο

254.107,84

1.313.054,92

1.567.162,76

11. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχορηγήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στις € 77.582,38 και η
επιχορήγηση δημοσίου ανέρχεται στι ς € 36.277,8 (50%).
Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία έλαβε ως προκαταβολή ποσό € 24.226,05 από σύνολο εγκεκριμένης
επιδότησης, περίπου το 67% της συνολικής εγκεκριμένης επιχορήγησης.
Η συνολική απόσβεση των επιδοτούμενων κατά 50% παγίων είναι € 13.547,74, οπότε κατ’ αναλογία το
έσοδο από επιχορήγηση που μεταφέρθηκε στη χρήση ανήλθε στο ποσό των € 4.523,54.
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Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων

Χρήση 2015

Υπόλοιπο ενάρξεως

0,00

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου

24.226,05

Αποσβέσεις

‐4.523,54

Υπόλοιπο λήξεως

19.702,51

12. Εμπορικές Υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ανάλυση υποχρεώσεων
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Επιταγές πληρωτέες
Εμβάσματα πελατών υπό αναζήτηση

2015

2014

248.467,20
206.497,03
41.970,17
0,00
0,00

254.623,18
244.084,95
9.478,63
1.030,00
29,60

13. Φόρος Εισοδήματος και Λοιποί Φόροι Τέλη
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε στις ελληνικές
επιχειρήσεις για τη χρήση 2014 ήταν 26% (βάσει της εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου Ν.4110/2013).
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16/7/2015 και το Ν. 4336/2015 που δημοσιεύτηκε
τη 14/8/2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26%
σε 29%, και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100% με ισχύ από 1/1/2015.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται
παραμένουν προσωρινές έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις, τα βιβλία και στοιχεία του
φορολογούμενου και εκδώσουν τη τελική έκθεση ελέγχου.
Στη κλειόμενη χρήση προκύπτει φόρος εισοδήματος αξίας € 14.735,04 αντί € 17.022,18 της προηγούμενης
χρήσης.
Οι λοιποί φόροι και τέλη αποτελούν κυρίως υποχρεώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ και χαρτοσήμων.
14. Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού
Πωλήσεις υπηρεσιών ενδοκοινοτικές
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού
Σύνολο

2015
139.299,57
100,83
2.139.355,45
15.622,02
33.474,88

2014
121.525,52
85,23
2.172.532,13
90.567,88
3.150,00

2.327.852,75 2.387.860,76
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15. Κόστος πωλήσεων και Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
2015
Ανάλυση ανά κέντρο κόστους
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Ανάλυση ανά είδος
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι‐τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης

2014

1.520.748,02 1.652.822,87
294.968,46
292.173,63
374.877,81
358.680,98
2.190.594,29 2.303.677,48
1.239.714,37 1.252.938,64
659.811,17
681.995,29
90.982,45
113.112,79
13.555,66
5.762,10
131.646,57
138.164,16
36.009,41
24.440,31
18.874,66
87.264,19
2.190.594,29 2.303.677,48

16. Δαπάνες Μισθοδοσίας
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 διατηρήθηκε στους 39 απασχολούμενους .
31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ημερομίσθια
1.111.288,77 1.109.264,81
Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις
122.598,46
127.735,12
Λοιπά έξοδα προσωπικού (περιλαμβάνει και αποζημιώσεις απολύσεων)
5.827,14
15.938,71
Σύνολο 1.239.714,37 1.252.938,64

17. Εμπράγματα Βάρη
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.
18. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων κατά της Εταιρείας που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι και 2015. Ως
εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για την ενδεχόμενη υποχρέωση από πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που
πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο καθώς το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να
προσδιοριστεί.
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20. Δεσμεύσεις
Η εταιρεία «ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» διατηρεί δάνειο με την τράπεζα Πειραιώς
(πρώην CPB πρώην Marfin) με ανοιχτό υπόλοιπο την 31/12/2015 ύψους € 6.768,30. Το δάνειο αυτό δόθηκε
με την εγγύηση της MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΕ, ωστόσο σήμερα, κατά τη σύνταξη του παρόντος, έχει ήδη
εξοφληθεί.
Η εταιρεία έχει Εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής ποσού € 14.000.
21. Πρώτη Εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει
συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες
εφαρμόσθηκαν επί των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν
στα Ε.Λ.Π.:
Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.

31/12/2014

31/12/2013

726.680,87

738.436,85

1.431.413,90

1.431.413,90

Αποσβέσεις από αναγνώριση Παγίων λόγω χρηματοδοτικής
μίσθωσης (sale & lease back)

‐41.703,60

‐20.851,80

Αντιλογισμός Μισθωμάτων χρηματοδοτικής Μίσθωσης (sale &
lease back) & Καταλογισμός Τόκων

236.602,47

236.602,47

‐1.600.000,00

‐1.600.000,00

33.050,97

16.396,21

786.044,61

801.997,63

Αναγνώριση Παγίων λόγω χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease
back)

Αναγνώριση Υποχρέωσης από Χρηματοδοτική Μίσθωση (sale &
lease back)
Καταλογισμός Κεφαλαίου &Τόκων Χρηματοδοτική Μίσθωση (sale
& lease back)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

Χαλάνδρι, 10 Ιουνίου 2016
Ο

Το

Ο

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Επί του Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Β. Κοντογεώργος

Ελένη Π.Νεοφωτίστου

Ιωάννης Δ. Κοντόπουλος

Α.Δ.Τ.: ΑΚ‐121482

Α.Δ.Τ.: ΑΖ‐566157

Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 22210 / 6‐12‐2001
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